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Sammanfattning 

IT, informationsteknik, är en viktig beståndsdel i dagens samhälle. Det är dock inte alltid 

lätt att implementera IT i företag på ett väl fungerande sätt. Ofta visar det sig att 

slutanvändarna inte har de behov som täcks av de nya IT-systemen. För IT-intensiva 

branscher, som till exempel bankbranschen, är det nödvändigt att de projekt som hanterar 

IT-implementeringen fungerar som de ska och ger de resultat som det är tänkt. Det bör 

därför vara intressant att studera hur denna bransch hanterar frågor kring 

implementeringen av ny informationsteknik och särskilt frågor kring användarnas 

delaktighet i denna implementeringsprocess. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva, förklara och jämföra hur implementering av ny 

informationsteknik inom svenska banker görs, särskilt med utgångspunkt från 

användarnas roll under denna process och med fokus på önskade effekter efter avslutat 

projekt. Vidare är syftet att utreda hur involverade användarna är under projektarbetet 

och bankernas medvetenhet om effekt. 

Studien genomfördes som en flerfallstudie av de fyra största bankerna i Sverige. 

Fallstudierna genomfördes genom intervjuer med respondenter inom bankernas IT-

verksamhet och i två fall deras affärsverksamhet. Fokus på intervjuerna lades vid hur IT-

implementering går till på respektive bank och vilket fokus det finns på slutanvändarna 

och effekterna under projektens gång. Två kommunikationsteorier användes för att kunna 

tolka hanteringen av de olika verksamheternas kommunikation inom företagen.  

Användarnas roll begränsas under IT-projektarbetet inom bankerna då deras 

organisationer är väldigt stora och komplexa. Projektens initieras oftast utefter behov som 

uppstår i verksamheten och hos användarna men bristande kommunikation och 

byråkratiska organisationer gör att kontakten med användarna blir svår. Bankerna är dock 

medvetna om vilka effektmål de har inför projekten och viss kontroll av dessa mål utförs 

efter projektavslut. Bankerna verkar dock inte alltid se användningens betydande 

inverkan på effekterna.
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1 Introduktion 

”IT, informationsteknik, samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats 

genom samverkan mellan datateknik och telekommunikation.”1 

1.1 Bakgrund 

IT används idag inom alla möjliga områden i vårt samhälle och varje dag påverkas vi i 

någon utsträckning av skilda former av IT. För de företag som verkar inom vårt samhälle 

har IT länge varit nödvändigt för att organisationerna ska kunna överleva. Organisationer 

inom både den offentliga och privata sektorn investerar av den anledningen pengar i IT-

projekt i allt högre grad.2 Projekt är en sorts arbetsmetod som på ett effektivt och 

målinriktat sätt försöker nå speciella mål. Det är ett arbete man inte har gjort förut och 

inte kommer att göra igen inom överskådlig tid, en engångsuppgift som 

linjeorganisationen inte alltid har som sin primära uppgift och projektet ska lösa detta 

eftersom linjeorganisationen inte är lämpad för uppgiften.3 Projekt initieras för att 

genomföra förändringar och förnyelse. Det ses som ett effektivt förändringsinstrument, 

som målinriktat och rationellt arbete.4 I projekt sätts det upp vissa ramar gällande tid, 

arbetsinsats och ekonomi för att nå ett bestämt mål.  

Sammansättningen av organiseringen kring ett projekt kan skilja sig åt, men oavsett typ 

och storlek på projektet finns det alltid en beställare.5 Beställaren finansierar projektet 

och det är vanligt i mindre projekt att beställaren och uppdragsgivaren är samma person. I 

rollen som beställare ingår bland annat att besluta om projektstart, finansiera projektet, 

besluta om direktiv samt ta emot rapporter och resultat från projektet.6 I stora projekt kan 

en uppdragsgivare finnas med och följa projektet samt styra det för beställarens räkning.7 

Till projekt finns det i regel en styrgrupp som fungerar som uppdragsgivarens och 

projektledarens stöd i beslutsprocessen. Styrgruppen ska, på liknande sätt som en 

styrelse, granska planer och resultat för att ge beställaren garanti för att projektet följer 

planerna. Styrgruppen ska verka för projektets bästa, ta ansvar för de beslut som fattas 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, IT, hämtad 15 november 2008, <http://www.ne.se/artikel/1033584> 
2 K M Rosacker, D L Olson, An Empirical Assessment of IT Project 
Selection and Evaluation Methods, Project Management Journal, 2008, Vol. 39, Nr. 1, sid. 49. 
3 E Andersen, K Grude & T Haug, Målinriktad projektstyrning. Coopers & Lybrand, 1998. 
4 J Söderlund, Projektledning & projektkompetens – perspektiv på konkurrenskraft, Liber, 2005, sid. 15. 
5 H Carlsson & A Nilsson, ARBETA I PROJEKT!, Kommunlitteratur, 2007, sid. 32. 
6 Carlsson & Nilsson, 2007, sid. 24. 
7 Carlsson & Nilsson, 2007, sid. 24-25. 
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och övervaka kvaliteten i projektet. Projektledaren är i sin tur föredragande och lämnar 

underlag för beslut till styrgruppen, likt en VD inför en styrelse.8 Projektledaren styr och 

ansvarar för att arbetet följer planerna man kommit överens om så att man uppnår det 

förväntade resultatet inom ramarna för tid och resurser. Projektledaren är arbetsledare för 

projektgruppen.9 Denna utgörs av de personer som jobbar med att förverkliga projektet. 

Personerna som ingår i denna grupp förväntas utföra tilldelade arbetsuppgifter och 

rapportera till projektledaren.10 Till ett projekt kan man även ansluta en eller flera så 

kallade referensgrupper. Syftet med dessa kan vara att få tillgång till expertkunskap inom 

något område, att man vill ha olika grupper delaktiga i projektet och därmed få in deras 

synpunkter eller för att förankra projektet i organisationen. Genom referensgrupper får 

olika intressenter i projektet möjlighet att påverka. Dessa kan exempelvis vara användare 

som så småningom ska bruka det projektet levererar.11  

IT-projekt används för att företaget vill uppnå någon form av effekt i den egna 

verksamheten. Det finns egentligen tre olika typer av IT-projekt: 

”1. IT-projekt som skapar en produkt som ska användas av personer i den egna 

verksamheten, exempelvis ett intranät, ett IT-stöd för supportenheten, ett 

dokumenthanteringssystem eller ett ekonomisystem. 

2. IT-projekt som skapar produkter som ska användas av personer som inte tillhör den 

egna verksamheten; kunder, medborgare, leverantörer, resenärer etc. Exempel på denna 

typ av produkter är självdeklaration på nätet, SJ:s bokning av tågresor på nätet, eller en 

produktkatalog på CD eller webben. 

3. IT-projekt som skapar produkter som ska säljas. Exempel på sådana produkter är spel, 

ett program för att lära sig fransk grammatik och ordbehandlingsprogram.”12 

Projekt delas normalt upp i olika faser och IT-projekt går vanligtvis igenom faserna 

initiering, planering, design, implementation och avslutande av projektet.  Management 

av kvalitet, risk och människor är andra specifika saker att ta hänsyn till i alla IT-projekt 

och dessa bör utföras genom hela projektets livscykel.13 (Se figur nedan). 

 

                                                 
8 Carlsson & Nilsson, 2007, sid. 25-26. 
9 Carlsson & Nilsson, 2007, sid. 27. 
10 Carlsson & Nilsson, 2007, sid. 28-29. 
11 Carlsson & Nilsson, 2007, sid. 29-30. 
12 I Ottersten & M Balic, Effektstyrning av IT, Liber, 2004, sid. 16. 
13 P R Kuruppuarachchi, P Mandal & R Smith, IT project implementatikon strategies for effective changes: 
a critical review, Logistics Information Management, 2002, Volym 15, Nr. 2, sid. 128. 
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kommunicera effektivt för att utveckla systemet mot

under rubrik 1.1.1. Effektstyrning av IT.) 

på grund av dålig kommunikation mellan tekniska experter och kunder snarare än som ett 

resultat av tekniska problem.

IT bör användas för att stärka affärsmodellen i ett företag

IT-investeringar ger oönskade eller till och med negativa effekter för verksamheten och 

för användarna. IT-projekt såväl som andra typer av projekt kan lätt försenas och ta större 

resurser i anspråk än vad som från början varit beräknat

de tre variablerna tid, kostnad/budget och kvalitetskrav.

fördyrningar resulterar dock sällan i en bättre produkt trots att de bör bero på att man 
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för sig vad de vill uppnå med systemen

verksamheten? Detta kan få till följd

som det var tänkt och då faller hela syftet med investeringen. Sist men inte minst kan det 

                                                
14 Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 
15 Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 
16 Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 
17 J Hedman & T Kalling, IT and business models 
18 Rosacker & Olson, 2008, sid. 49
19 Ottersten & Balic, 2004, sid. 17.
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uruppuarachchi, Mandal & Smith, 2002, sid. 128. 

Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 2002, sid. 129. 
Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 2002, sid. 129. 
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vara så att leverantörerna av systemen bidrar till dessa misslyckade investeringar genom 

att inte i förväg utreda exakt vad beställaren förväntar sig av systemet och vilket behov 

som egentligen ska tillfredställas? Detta trots att leverantören, eller säljaren, bör ha ett 

ekonomiskt intresse av att få nöjda och trogna kunder.  

Företaget Metamatrix är ett konsultföretag som är experter på IT-projekt20 (se även punkt 

3.1 Design). Enligt dessa experter inom området bör man arbeta nära slutanvändarna 

under hela projektfasen. De krav som initialt formuleras av den beställande 

organisationen stämmer nämligen ofta inte överens med de behov som finns inom 

verksamheten.21 Beställare är vana vid att de formulerar en kravlista vilken leverantören 

sedan levererar utefter, vilket inte är en optimal arbetsmetod. De som ansvarar för 

upphandlingen, den ekonomiska och juridiska delen av organisationen, är ofta inte knuten 

till användarnas verksamhet och fokuserar mer på att se till att beställningen motsvarar 

vissa krav utefter en viss bestämd budget snarare än på användbarheten och användarnas 

verkliga behov.22 

 

Figur 2: Metamatrix Behov/Utvecklingsarbete 

 
Det som vanligtvis sker är att verksamheten (Kund) har ett behov, detta behov filtreras 

sedan och blir till mer eller mindre bra formulerade krav. Sedan går dessa till 

leverantören, vid gränsen i Figur 2, för att sedan filtreras en gång till innan de når 

utvecklarna. Metamatrix vill i sitt utvecklingsarbete i stället vara i ständig kontakt med 

kundens behov. De vill ha dialogen enligt pil A i figuren. Det är även viktigt att 

förankringen hos användarna startar tidigt. För att satsningen ska ge önskad effekt bör 

användarna både veta vad som ska ske och längta efter förändringen. 23 

                                                 
20 Metamatrix, Om företaget, hämtad 17 november 2008, http://www.metamatrix.se/Company.aspx. 
21 Intervju med J Groth, vice VD, Metamatrix, 5 november 2008. 
22 Groth, 5 november 2008. 
23 Groth, 5 november 2008. 
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Vid IT-utveckling kan ett företag välja att utveckla själva eller köpa in hjälp utanför 

organisationen. IT kan vara en strategisk resurs som ger organisationen fördelar gentemot 

konkurrenterna och av den anledningen kan det vara riskfyllt att släppa kontrollen till 

utomstående, genom outsourcing, då en utomstående organisationer inte alltid förstår sig 

på företagets affärsmodeller eller detaljerna i den beställande organisationens olika delar. 

Den utomstående parten förstår inte alltid de normer och värderingar som finns inom 

organisationen och kanske inte delar visionen om hur IT ska hjälpa till i utvecklingen av 

organisationens affärsmodell.24 Det är svårt att utifrån en projektspecifikation se hur IT-

systemet kommer att fungera och hur det påverkar organisationen. För att man ska lyckas 

med IT-implementering bör tre grundläggande krav vara uppfyllda. Dessa är ett tydligt 

affärsmål, en förståelse för de risker som finns kring projektet och en förståelse för 

förändringens natur i organisationen.25 Ett sätt att skapa och bibehålla en organisation 

som är positivt inställd till förändring är att organisationen förändrar sina byråkratiska 

strukturer och istället upprättar mer tätt samlade former av nätverk. Detta kan skapa en 

miljö där konflikter mellan funktionella områden i organisationen och mellan olika nivåer 

av management kan hanteras på ett bättre sätt.  

I stora organisationer implementeras projekt parallellt eller beroende av varandra. Därför 

bör man ta hänsyn till pågående och framtida projekts påverkan på det aktuella projektet 

som man implementerar.26 Det har även länge funnits ett kulturellt avstånd mellan IT-

avdelningar och deras slutanvändare, vilket haft en negativ påverkan på relationen dem 

emellan och även på deras förmåga att producera service och support av hög kvalitet. 

Detta har ofta berott på, och beror fortfarande på, en obalans i organisationer då IT ofta 

ses som ett hjälpmedel eller ett redskap för organisationen snarare än som en integrerad 

del av den övriga affärsverksamheten.27 

1.1.1 Effektstyrning av IT 

Ett sätt att driva projekt på är att man påbörjar och avslutar ett steg i taget under 

processen tills projektet är färdigt. Metoden kallas ibland för Vattenfallsmodellen. Arbetet 

kan dock ta lång tid då varje steg måste verifieras innan man påbörjar arbetet med nästa 

                                                 
24 Hedman & Kalling, 2002, sid. 273. 
25 Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 2002, sid. 129. 
26 F Okumus, Towards a strategy implementation framework, International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, 13/7 2001, sid. 337. 
27 AC Leonard, ’The Importenceof the IT-End User Relationship Paradigm in Obtaining Alignment 
Between IT and the Business’ i R Papp (ed.), Strategic Information Technology: Opportunities for 
Competetive Advantage, Idea Group Publishing, 2001, sid. 220. 



Företagsekonomi D Magisteruppsats 2009-02-20 
 

9 

 

steg.28 Det kan till exempel se ut på sådant vis att först specificeras alla krav, när dessa är 

klara gör man designen och sedan går projektet in i implementationsfasen.29 RUP, 

Rational Unified Process, är en teknisk utvecklingsmodell och kan sägas vara ett ramverk 

för projektarbete med en vattenfallsbetonad struktur. Den konkreta process som ett 

projekt följer uppstår när modellen konfigureras för att passa företagets affärsverksamhet. 

I modellen betonas att man tidigt ska göra en stabil arkitektur för systemen som ska 

utvecklas och systemet byggs sedan stegvis. Kravhantering, analys, design, 

programmering och test utförs upprepade gånger. Många företag tillämpar även RUP som 

en ren produktionsprocess inom andra projektstyrningsmodeller.30 Ofta är dessa 

projektstyrningsmodeller uppdelade i flera väldefinierade och strukturerade 

Beslutspunkter i vilka projektarbetet hela tiden följs upp för att kunna ta nästa steg i 

processen.31  

En annan form av arbetsmetod kallas ibland för Spiralmodellen, vilket är en typ av 

iterativ metod. Här startar man ett projekt innan man vet hur den färdiga lösningen 

kommer att se ut, lösningen växer istället fram vartefter man ser resultatet av arbetet. I 

denna typ av projekt bryts uppgiften ner till mindre steg. Det är svårt att skriva en 

kravspecifikation för denna typ av projekt. Projektets kvalitet säkerställs genom att man 

stämmer av successivt uppnådda resultat mot de mål man haft för effekten av projektet. 

Man genomför krav, analys, design, implementering och test som en cyklisk process, om 

och om igen.32 Metoden är användbar för IT-implementering på grund av att det är svårt 

att utifrån projektdirektiv eller en design föreställa sig hur systemet kommer att fungera i 

praktiken. Fördelen med denna typ av arbetsmetod är att den är flexibel och kan ta 

hänsyn till krav och förändringar i organisationen som kan uppkomma under projektets 

gång. En fördefinierad kravlista kan visa sig inte uppfylla de önskade effekterna.33   

Problemet med IT-investeringar har ofta varit att man efter avslutat projekt inte tydligt 

har kunnat se någon produktivitetsökning motsvarande den stora investering som ofta 

gjorts. Detta problem uppstår eftersom det krävs en omstrukturering rent 

organisationsmässigt när nya komplicerade förändringar görs i en organisation, vilket 

verkar vara en brist vid implementerandet av IT-system.34 Implementationen av stora IT-

                                                 
28 B Tonnquist, Projektledning, Bonnier Utbildning AB, 2004, sid. 107.  
29 Groth, 5 november 2008. 
30 Tonnquist, 2004, sid. 276. 
31 Tonnquist, 2004, sid. 273-275. 
32 Tonnquist, 2004, sid. 109. 
33 Groth, 5 november 2008. 
34 Ottersten & Balic, 2004, sid. 15. 
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system är starkt förknippat med att kunna hantera förändringar i en organisation och 

denna förmåga är extra viktig i IT-projekt jämfört med andra typer av projekt.35 IT-

investeringar och IT-projekt bör med andra ord hanteras på samma sätt som andra 

omfattande investeringar där även organisationen måste anpassas. En viktig skillnad är 

dock att det i praktiken sällan görs uppföljningar om hur väl IT-investeringarna fungerar i 

praktiken och när de används.36 Det räcker inte att endast skaffa sig en ny IT lösning utan 

det krävs andra typer av insatser för att kunna utveckla en god användning av de nya 

systemen. De typer av insatser som kan tänkas behövas är till exempel ’att skapa 

kännedom om produkten, kunskap att hantera den eller motivation att använda den, 

exempelvis informationskampanjer, utbildning, organisationsförändringar eller 

förändringar i arbetssätt och processer’37. Även om denna form av förankring ofta finns 

med i projekt så är det vanligt att andra aktiviteter prioriteras i första hand.38 

Förankringen underordnas utvecklandet av produkten, vilket leder till problem med att 

faktiskt få användning för de nya systemen. Vanligtvis anses ett projekt avslutat efter att 

leveransen skett, kraven på IT-system och strukturer tenderar dock att förändras 

kontinuerligt även efter avslutat projekt.39  

Ett projekt har störst möjlighet att uppnå de önskade effekterna i början av 

projektprocessen. Beslutsfattarna måste i dessa fall få det stöd som krävs för att de ska 

kunna ta de viktiga beslut som krävs och för att de ska kunna värdera vilken lösning som 

ger störst nytta. Detta då besluten ofta kan skapa en merkostnad för hela projektet men 

kan vara nödvändiga för att effekten av produkten ska kunna bli så stor som möjligt. En 

viktig faktor för att dessa projekt ska kunna gå i hamn är alltså en ökad möjlighet att 

omsätta en idé till en slutprodukt med de effekter som önskas. En organisation bör med 

andra ord utgå från två grunder för att lyckas.40 Dessa är: 

• ”Skapa en beskrivning av vilka effekter man förväntar sig ska uppstå, som även 

beskriver hur effekterna skapas, en effektkarta. 

• Säkerställa att alla beslut i projektet utgår från önskade effekter, 

effektstyrning.”41 

                                                 
35 Kuruppuarachchi, Mandal och Smith, 2002, sid. 127-128. 
36 Ottersten & Balic, 2004, sid. 15. 
37 Ottersten & Balic, 2004, sid. 16. 
38 Ottersten & Balic, 2004, sid. 16. 
39 Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 2002, sid. 135. 
40 Ottersten & Balic, 2004, sid. 17. 
41 Ottersten & Balic, 2004, sid. 18. 
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1.1.2 Implementering och användning 

Ett genomgående problem med de nyttokalkyler som görs vid IT-investeringar är att de 

inte föreskriver hur man ska studera användarmönster, behov och förväntningar. Genom 

att dessa delar inte studeras missar man ofta stor förbättringspotential.  

Ett stort hot mot en lyckad implementering av IT är att leverantören oftast har en annan 

affärsverksamhet än vad beställaren har och därför saknar affärsmässigt incitament för att 

se bortom själva projektet. För de flesta beställare är det projektet som är i huvudfokus 

och inte effekterna. Den största uppmärksamheten hamnar på tid, kostnad och den 

demokratiska förankringsprocessen. I en situation där beställaren och leverantören ingår i 

samma företag finns det dock ett starkare incitament för leverantören att försäkra att nytta 

och förväntade effekter uppstår. 42 

De metoder som vanligtvis används idag är inriktade på antingen projektstyrning eller 

systemutveckling. Dessa metoder saknar dock syftet att se till att önskad effekt uppstår. 

De inriktar sig snarare på att tid- och kostnadsramar samt att aktiviteter och leveranser 

sker enligt planerna. Även nyare metoder lider av samma brister.43 Effektmål beskrivs 

ofta otydligt eller inte alls. De krav som formuleras kommer ofta från beställarens eller 

användarens ”tyckande” snarare än efter etablerade och kända strukturer. Kopplingen 

mellan krav och design fram till önskad effekt saknas ofta och detta resulterar i att 

beställaren och användarna säger ja till något utan att kunna avgöra hur pass bra det 

tänkta systemet bidrar till den effekt som de vill uppnå.44  

Några viktiga punkter för en lyckad implementation är att det finns ett nätverk för att 

samla in information om användarnas behov och krav samt att det finns en aktiv 

kommunikation mellan samtliga inblandade parter och möjligheter till feedback från 

användarna.45 Man bör förbereda organisationen och upprätta en plan för hur man ska 

hantera förändringarna som uppstår för att stegvis föra organisationens beteende i fas 

med förändringen.46 Detta kan uppnås bland annat genom att låta användarna delta i 

utformandet av funktionaliteten i produkten. De kan ingå i tester av systemen och delta i 

utbildning och träning för att nå förståelse för systemet.47 

 

                                                 
42 Ottersten & Balic, 2004, sid. 21. 
43 Ottersten & Balic, 2004, sid. 21-22. 
44 Ottersten & Balic, 2004, sid. 22-23. 
45 Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 2002, sid. 130. 
46 Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 2002, sid. 131. 
47 Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 2002, sid. 132-133. 
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1.1.3 Otydligt ansvar för att säkra effekt 

Även då effekterna tydligt är med i projekten saknas det ofta en ansvarsroll för dessa 

frågor. Det är endast den beställande organisationen som kan ta på sig denna roll. 

Projektledaren uppfattar det ofta som besvärligt att den beställande organisationen inte 

engagerar sig mer i ansvaret för projektet och beställarens roll är i sig ofta ganska otydlig. 

Det är inte ovanligt att även en roll som har ansvaret för produktens användningskvalitéer 

helt saknas. Som det tidigare konstaterades i inledningen på denna studie så fungerar inte 

IT-produkter i ett eget sammanhang. De är snarare verktyg eller medel för att användarna 

och deras verksamhet ska kunna använda dem och skapa någon form av värde för 

organisationen.48 Investeringen i IT ligger i de effekter som följer av att produkten 

används på rätt sätt och att organisationen på det sättet uppnår uppsatta mål. Detta leder 

oss vidare till problemet och själva syftet med den här uppsatsen. 

1.2 Problemdiskussion 

Det verkar ofta finnas en viss friktion mellan de implementerade IT-systemen som 

organisationer införskaffar och de slutgiltiga användarna inom organisationerna. Om inte 

IT-investeringarna kan användas på det tilltänkta sättet uppstår problem och i värsta fall 

fallerar hela satsningen. Det bör därför finnas möjlighet att förbättra implementeringen 

redan i det beslutsfattande stadiet genom att göra en ordentlig analys av vilka effekter 

man vill uppnå med IT-investeringen samt hur den ska användas ute i 

affärsverksamheten. Görs inte det riskar implementeringen att misslyckas och därmed 

skapa en förlust och/eller försämring i det fortlöpande arbetet. Det behöver finnas en 

fokusering på de eftersökta effekterna av investeringen och även på att dessa effekter 

kommer organisationen till godo genom en korrekt användning. Eftersom användarna 

slutligen skapar värdet i investeringen blir det intressant att undersöka hur användarna 

och de effekter man vill uppnå av investeringarna finns med under projektarbetet. Det är 

även så att olika branscher har olika förutsättningar och organiserar sin verksamhet på 

olika sätt. Implementeringar av informationstekniska system bör även de påverkas av 

vilken bransch ett företag verkar inom. Med anledning av det som framkommit angående 

IT-projekt, den dystra statistiken för projekten, användarnas roll i projektarbetet och att 

fokus på effekten är en viktig del för att nå uppsatta mål, är det väldigt intressant att 

undersöka hur företag involverar sina användare i projektarbetet samt hur företagen 

                                                 
48 Ottersten & Balic, 2004, sid. 24-26. 
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fokuserar på att uppnå de önskade effekterna i sina IT-projekt. Det är även intressant att 

veta hur kraven på IT-projekten utformas då dessa styr vad som skapas i projektarbetet. 

Vidare kan det vara bra att få en bild av på vilket sätt budgeterade resurser och behov 

inom organisationen styr kraven på systemen som utformas i projekten och om det kan 

finnas konflikter mellan de två polerna resurser och behov. Frågeställningarna för den här 

uppsatsen handlar om hur IT-investeringar och implementeringar i organisationer 

hanteras med utgångspunkt från vilken effekt dessa ska generera samt vad användarnas 

roll är i IT-projektarbetet och under implementeringsprocessen.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva, förklara och jämföra hur implementering av ny 

informationsteknik inom svenska banker görs, särskilt med utgångspunkt från 

användarnas roll under denna process och med fokus på önskade effekter efter avslutat 

projekt. Vidare är syftet att utreda hur involverade användarna är under projektarbetet 

och bankernas medvetenhet om effekt.  

1.4 Avgränsning 

Bankbranschen valdes då denna är en IT-intensiv sektor som ligger långt fram i 

jämförelse med andra organisationer när det gäller utvecklandet av alternativa 

kommunikationskanaler samt utnyttjandet av Internet i sin kommunikation. Den har även 

en hög intensitet i kommunikationsflödet.49 Bankers organisation är stor och komplex och 

mer eller mindre all affärsverksamhet i bankerna är baserade på IT-system. Detta medför 

att de allra flesta projekt som drivs i organisationen också är IT-projekt. Tanken med att 

välja denna bransch är att det i dessa organisationer bör finna mycket erfarenhet av 

framgångar och motgångar när det gäller olika IT-projekt. Förhoppningsvis kan dessa 

omständigheter förmedlas och tolkas och därmed bidra på ett bra sätt till studien. De 

valda aktörerna på den svenska bankmarknaden är också internationellt aktiva vilket gör 

dem intressanta även av den anledningen. Det fanns 123 stycken banker i Sverige i slutet 

på 2008, det är en minskning på en bank sedan år 2000. På den svenska bankmarknaden 

räknas fyra huvudkategorier. Dessa är svenska bankaktiebolag, utländska banker, 

sparbanker och medlemsbanker. Sparbankerna finns i ett stort antal och är i allmänhet 

små, dessa är oftast endast aktiva på regional eller lokal nivå. Det finns två stycken 

                                                 
49 C Bauer, ’Strategic Alignment for Electronic Commerce’ i R Papp (ed.), Strategic Information 
Technology: Opporunities for Competetive Advantage, Idea Group Publishing, 2001, sid. 264 
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medlemsbanker i Sverige som båda är relativt små. De som blir medlemmar i dessa 

banker genom att betala in en medlemsinsats får tillgång till deras tjänster. Svenska 

bankaktiebolag är indelade i tre olika kategorier. Huvudkategorin består av de fyra största 

aktörerna. Dessa räknas som de viktigaste aktörerna på ett flertal olika delbankområden. 

Utöver huvudkategorin finns det ett stort antal mindre aktiebolag, många av dessa är före 

detta sparbanker. Den tredje kategorin är aktiebolag som etablerades under 1990-talet och 

bedriver sin verksamhet med inriktning på privatmarknaden genom att erbjuda sina 

tjänster via telefon och Internet. Det fanns 33 stycken utländska banker i Sverige i slutet 

på 2008. Swedbank AB (publ) (Swedbank) har ett nära samarbete med ett flertal av 

sparbankerna och ofta ägarintressen i de före detta sparbankerna.50 De företag som ingick 

i studien är huvudkategorin av svenska bankaktiebolag, Svenska Handelsbanken AB 

(publ) (Handelsbanken), Nordea Bank AB (publ) Sweden (Nordea), Skandinaviska 

Enskilda Banken AB (publ) (SEB) och Swedbank. Dessa står tillsammans för 72% av 

inlåningen inom privatmarknaden i Sverige och för 79% av inlåningen på 

företagsmarknaden. Övriga 28% på privatmarknaden delas jämt mellan sparbankerna 

(14%) och övriga aktörer (14%). Inom företagsmarknadens inlåning står övriga aktörer 

för 15% och sparbankerna för 5%.51 Det bör påpekas att dessa siffror är tagna från 

Swedbanks årsredovisning för 2007. Siffrorna kan variera lite beroende på vilken banks 

årsredovisning man tittar på, dock pekar alla på ungefär samma storlek totalt sätt och 

påvisar att detta är de fyra största aktörerna på den svenska marknaden. Swedbank har 

totalt sätt ungefär 6 200 anställda i Sverige52 och ungefär 22 100 heltidstjänster i hela 

koncernen53. Nordea har ungefär 8 100 anställda i Sverige och ungefär 31 700 i hela 

koncernen54. Motsvarande siffror för SEB koncernen uppgår till 8 900 och 21 500 

personer55. Handelsbanken har ungefär 7 500 anställda i Sverige och 10 200 i hela 

koncernen56. Även om dessa siffror har förändrats lite under de senaste åren håller de sig 

på ungefär samma nivå. Det är alltså företag av betydande storlek som har undersökts och 

de största som agerar inom bankmarknaden i Sverige. I och med att studien fokuserar på 

stora svenska aktörer inom bankbranschen blir den lämpliga avgränsningen de fyra 

största aktörerna.  

                                                 
50 Svenska Bankföreningen, Banker i Sverige – Faktablad om svensk bankmarknad, 2008, sid 2. 
51 Swedbanks Årsredovisning 2007, sid. 10. 
52 Swedbanks Årsredovisning 2007, sid. 14. 
53 Swedbanks Årsredovisning 2007, sid. 44. 
54 Nordeas Annual Report 2007, sid. 106. 
55 SEB Årsredovisning 2007, sid. 81. 
56 Handelsbankens Årsredovisning 2007, sid. 57. 
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2 Teori 

IT-projekt handlar i stor grad om att olika parter ska kunna kommunicera vad de vill ha 

och vad de kan ge. Ett teoretiskt grepp om hur kommunikation fungerar hjälper till vid 

analyserandet av IT-projektarbeten. Två framträdande skolor inom 

kommunikationsstudier bör beaktas för att kunna analysera denna studies empiriska 

resultat. Dessa kommer här att kallas för processkolan och semiotik. Processkolan ser 

kommunikation som ”överföring av meddelanden”. Den beaktar hur kodning och 

avkodning görs av sändaren och mottagaren av kommunikation. Kommunikation 

betraktas som en process där en person påverkar en annan persons sinnesstämning eller 

beteende. Är effekten av påverkan annorlunda än den tänkta betraktas detta som 

misslyckad kommunikation. Många av anhängarna till denna skola ser avsikten som den 

avgörande faktorn för vad som utgör ett meddelande.  

Semiotik definierar synen på kommunikation som ”skapande och utbyte av betydelser”. 

Enligt denna skola är det samverkan mellan meddelanden och människor som skapar 

betydelse. Den behandlar rollen av våra olika kulturer inom kommunikationen. 

Missuppfattningar behöver med andra ord inte nödvändigtvis vara misslyckad 

kommunikation utan kan bero på kulturella skillnader mellan sändare och mottagare av 

meddelandet. Enligt semiotiker är det samverkan mellan de tecken som används och 

mottagaren som skapar betydelse. Sändaren får därmed mindre betydelse. Mottagare från 

olika kulturer och/eller sociala erfarenheter kan alltså uppfatta skilda betydelser i 

kommunikationen.57 

En modell som har legat till grund för mycket av kommunikationsteorin, speciellt inom 

processkolan, är ”Shannons och Weavers Modell”. Den grundläggande delen av 

modellen presenterar kommunikation som en enkel och linjär process. Dess enkelhet har 

lett till att den fått stor uppskattning men många anser att modellens enkelhet är en 

bristande faktor.58 

 

Figur 3: Shannons & Weavers kommunikationsmodell
59

 

                                                 
57 J Fiske, Kommunikations teorier – en introduktion, Wahlström & Widstrand, 1997, sid. 12-14. 
58 Fiske, 1997, sid. 17. 
59 Fiske, 1997, sid. 18. 
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Informationskällan i Figur 3 representerar beslutsfattaren, det vill säga den som tar 

beslutet om vilket meddelande som ska sändas. Detta meddelande omvandlas sedan av 

sändaren till vad som i modellen kallas för signal, vilken sänds genom kanalen till en 

mottagare.60 Källan kan till exempel vara en IT-leverantör, meddelandet kan vara ett 

designförslag kring ett visst IT-system, mottagaren kan vara en användare av IT-

systemet. I det här fallet kan de använda sig av en telefon som kanal. Självklart kan flera 

delar i modellen upprepas under kommunikationen. Ett problem som uppmärksammas i 

modellen är det som kallas för brus. Brus innebär allt som tillkommer till signalen utan 

att vara avsett från början. Även alla andra mottagna signaler, som inte kommer från 

källan, eller allt annat som gör det svårare att avkoda signalen på ett korrekt sätt betraktas 

som brus. Brus som uppstår förvanskar alltid de avsikter som sändaren har. 61  

Det finns tre problemnivåer som Shannon och Weaver identifierar vid 

kommunikationsstudier. Den första av dessa kallas för Nivå A och inbegriper hur 

överföringen av kommunikationen exakt skall göras. Det handlar alltså om tekniska 

problem. Nivå B handlar om semantiska problem. Alltså hur bra kommunikationen 

uttrycker de önskade betydelserna. Allt från betydelser av de använda orden till hur 

personer inom olika kulturer hanterar informationen behandlas inom detta område. Nivå 

C är effektivitetsproblem med kommunikationen. Frågan är alltså hur effektivt 

kommunikationen kommer att påverka beteendet på önskat sätt.62 

En modell som skulle kunna kallas för mer utvecklad och svårare inom processkolan är 

”Gerbners Modell”. Denna modell tar hänsyn till lite fler variabler som ger oss en 

möjlighet att titta på kommunikation ur synvinklar som varseblivning och betydelse.63 

                                                 
60 Fiske, 1997, sid. 18. 
61 Fiske, 1997, sid. 19-20. 
62 Fiske, 1997, sid. 18. 
63 Fiske, 1997, sid. 40. 



Företagsekonomi D Magisteruppsats 2009-02-20 
 

17 

 

 

Figur 4: Gerberners modell (modifierad)
64

 

 
En händelse (H) uppfattas av M (kan antingen vara en person eller apparat). H1 är M:s 

uppfattning av den faktiska händelsen. Det är nämligen omöjligt att uppfatta samtliga 

effekter av en händelse. Detta kallas för den perceptiva dimensionen i processens början. 

Om M är en person påverkas denne bland annat av den kultur som omger och har omgett 

personen. Det är våra interna tanke- eller begreppsmönster som styr hur vi uppfattar vår 

omgivning. Personer från olika kulturer uppfattar verkligheten mer olika än två individer 

från samma kultur. Vid kommunicerande av H1 omvandlas denna till SH. SH är alltså en 

signal som handlar om H1. S står för den form meddelandet tar och H står här för dess 

innehåll. I det tredje steget visas vad en ny mottagare (M2) uppfattar. När M2 får 

meddelandet så tolkas även detta uttalande om händelsen H och uppfattas då i en annan 

version, SH1.
65 

                                                 
64 Fiske, 1997, sid. 41. 
65 Fiske, 1997, sid. 41-45. 
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3 Metod 

3.1 Design  

För att kunna genomföra en undersökning om svenska bankers implementerande av IT-

system genomfördes en flerfallsstudie av de fyra största bankerna. Dessa valdes då de är 

typiska banker och då kan resultatet av studien sannolikt tillämpas på andra fall och 

generaliseras till hela gruppen banker66. Flerfallsstudie valdes då det ger en möjlighet att 

finna det säregna mellan de olika företagen67. Syftet med att göra fallstudier var att skapa 

en djupgående redogörelse av de händelser, processer och erfarenheter som uppträder i 

undersökningsenheterna68. Därmed finns det en god grund till jämförelse dem emellan.  

I arbetet med studien genomfördes först två förstudier. En med chefen för den svenska 

IT-avdelningen inom butikskedjan Lidl och en med vice VD för IT-konsultföretaget 

Metamatrix. Dagligvarukedjan Lidl är den sjätte största i världen69 och spridd inom 

nästan alla länder i Europa70. Förstudien användes för att forma frågorna till övriga 

intervjuer för att syftet skulle kunna besvaras på ett bättre sätt. Förstudien med 

Metamatrix bidrog till studien genom att ge insyn i processen av leverering av IT-system 

till externa kunder av ett konsultföretag som är experter inom området. Respondenten 

delgav sin uppfattning om hur implementationen bör gå till i IT-projekt. Detta gav en 

nyttig vägledning för hur efterföljande intervjuer skulle läggas upp och resultaten från 

övriga intervjuer kunde jämföras med ett företag vars profession är att leverera IT-

system.  

Den huvudsakliga delen av arbetet med att samla in empiri till studien utgår från de olika 

bankerna som valts ut. Det har på varje bank gjorts en kvalitativ studie genom intervjuer. 

Efter att materialet från varje bank undersökts och bearbetats, tolkades empirin för var 

och en av bankerna. Resultatet av dessa undersökningar jämfördes sedan för att utröna 

vad det finns för likheter och skillnader. Därav kunde olika slutsatser dras om vad som är 

specifikt för bankbranschen utefter frågeställningen och syftet för uppsatsen.  

                                                 
66 M Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
Studentlitteratur, 2000, sid. 44. 
67 A Johannessen och PA Tufte, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, Libris 2003, sid. 57. 
68 Denscombe, 2000, sid. 43. 
69 Intervju med A Johansson, IT-chef, Lidl, 4 november 2008. 
70 Lidl, Om oss/Historik, hämtad 17 december 2008, 
<http://www.lidl.se/se/home.nsf/pages/c.service.au.history.index> 
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Sekundärdata 

Den sekundärdata som användes till studien är främst artiklar och böcker. Artiklarna, 

vilka använts för att understödja frågeställningar och ge en grund för att kunna 

sammanställa empirin till ett resultat, hittades genom att söka på olika databaser för 

ekonomiska tidsskrifter till exempel Business Source Elite och LIBRIS webbsök. Dessa 

sökningar gjordes genom Södertörns Högskolas Samsök-funktion. Denna funktion finns 

att hitta på webbsidan till Södertörns Högskolas bibliotek. Samsök används för att 

genomsöka ett flertal olika tidsskrifter och databaser samtidigt. Sökord som har använts 

är bland annat ”IT-implementering”, ”implementering”, ”Informationsteknologi”, 

”effektstyrning”, ”användbarhet” och ”IT-investering”. Även övrig litteratur har hittats 

genom ovan nämnda biblioteks hemsida. Samma sökord har använts, men även sökord 

som ”organisationsteori” och ”uppsats”. 

Årsredovisningar från samtliga studerade banker avseende åren 2005 till 2007 har 

granskats och därifrån har uppgifter kring bland annat marknadsandelar och antal 

anställda hämtats. Dessa hittades på var och en av bankernas officiella hemsidor och 

hämtades i PDF-format. 

3.2.2 Primärdata 

I kontakten med respondenterna bestämdes att intervjuerna skulle ske på deras arbetsplats 

i en miljö bestämd av respondenterna. Detta tillvägagångssätt användes för att skapa så 

stor trygghet som möjligt för respondenten och för att denne skulle känna sig hemvan. 

Det var även meningen att detta skulle ge möjlighet till ett lösare tidsschema vid 

intervjuerna och därmed inte genomföras under tidspress. Eftersom inga intervjuer 

avslutades av respondenterna får detta ses som en lyckad strategi där respondenterna 

kunde prata öppet och fritt om den egna organisationen. Intervjuerna genomfördes av 

båda uppsatsskribenterna tillsammans i enrum med respondenten. Under intervjun 

agerade båda intervjuarna aktivt och tillsammans och intervjuerna spelades in. Innan 

varje intervju påbörjades tillfrågades respondenterna om dessa godkände att samtalet 

spelades in. De tillfrågades även om det gick bra att använda deras namn och befattning i 

studien, dels övergripande när deras företag beskrevs i studien och dels vid citering. 
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Respondenterna kunde själva välja att vara helt anonyma, något som avböjdes av 

samtliga.  

Till intervjutillfällena medtogs sedan tidigare uppställda frågor (se bilaga). Dessa 

semistrukturerade frågor ställdes inte rakt ut utan utgjorde ett slags ramverk för vilken 

slags information respondenterna i huvudsak skulle förmedla. Respondenten fick prata 

fritt om hur IT-implementering går till inom det egna företaget eller hur de brukar göra 

när de till exempel används som konsulter vid sådana uppdrag, beroende på vilken 

respondent som intervjuades. Respondenterna styrdes i viss mån, med hjälp av de 

förutbestämda frågorna, för att hålla en viss strukturerad ordning på intervjun och hålla 

dem till de för studien intressanta teman som identifierats tidigare. Kom respondenten in 

på andra intressanta ämnen och teman anpassade sig intervjun efter detta.  

De frågor som ställdes var med andra ord en typ av beskrivandefrågor av konkret 

karaktär vilka relaterade till händelser inom respondentens arbetsplats. Detta 

tillvägagångssätt gav möjlighet att tolka beskrivna händelser i de undersökta företagen.71 

Denna form av teknik valdes för att få en god avvägning av standardisering, flexibilitet 

och ett avslappnat klimat för frågeställningen, något som annars brukar finnas vid helt 

ostrukturerade intervjuer.72 Syftet var med andra ord att skapa ett bekvämt samtalsklimat 

för respondenten för att få en så öppen kommunikation som möjligt. Ett undantag från 

detta tillvägagångssätt skedde på Swedbank. Där intervjuades två stycken respondenter 

vid affärsverksamheten samtidigt. Då dessa två respondenter har en gemensam 

beslutsposition inom sin verksamhet ansågs det som en bra metod att ge dem möjlighet 

att besvara frågorna tillsammans. Gruppintervjuer görs för att de kan ge fylligare svar 

eftersom de intervjuade får möjlighet att bemöta varandras åsikter och för att de avslöjar 

konsensusuppfattningar73. Intervjun blev väldigt öppen och avslappnad då 

respondenterna tillsammans ofta fyllde på och kompletterade informationen som gavs. 

Efter varje intervju utvärderades resultatet för att kunna förbättra frågorna och 

intervjumetoderna.  

Anledningen till att empirin samlades in genom intervjuer är att olika organisationer har 

olika sätt att implementera nya system i sin affärsverksamhet och det skulle därför bli 

väldigt svårt att skapa, till exempel, ett strukturerat frågeformulär. Ett sådant kan göra det 

svårt att få med alla nyanser i beslutsfattandet och implementeringsprocessen. Det går 

                                                 
71 Johannessen & Tufte, 2003, sid. 96. 
72 Johannessen & Tufte, 2003, sid. 98. 
73 A Lewis, “Group child interviews as a research tool”, British Educational Research Journal, 1992, 
citerat i Denscombe, sid. 136-137. 
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förstås att tänka sig ett frågeformulär som skulle kunna innehålla flera öppna frågor, dock 

skulle det skapas en mängd följdfrågor som inte skulle kunna förmedlas och därför är det 

bättre att ha en direkt kontakt med respondenterna. Det inspelade materialet från 

intervjuerna transkriberades till textdata. Tidsåtgången för detta uppvägdes av ökad 

möjlighet för en god genomlysning och systematisering av textmassan. Detta istället för 

att lyssna på det inspelade materialet vid behandlingen av data till empiri.74 Textmassan 

komprimerades och behandlades för att generera ett ordnat och analyserbart material. 

Rubriker skapades efter de områden som skulle ingå i analyserandet. I de transkriberade 

intervjuerna kodades olika avsnitt med siffror som representerade de olika områdena. 

Texten strukturerades sedan in under dessa rubriker för att slutligen kunna sammanställas 

och tolkas.75  

3.3 Urval 

Respondenter för studien valdes ut genom att de företag som var intressanta för studien 

kontaktades via telefon eller e-post. I kontakten gavs en beskrivning av vad uppsatsen i 

stora drag skulle handla om. Samtidigt gavs förslag på vilka avdelningar och roller på 

företaget som skulle vara relevanta att finna respondenter inom. Intressanta roller att 

genomföra intervjuer med var IT-chefer på högre nivå, tekniska projektledare eller andra 

med insyn i hur implementeringsprocesserna kring IT ser ut i organisationen. Företagen 

som kontaktades gav sedan förslag på lämplig personal vilka enligt dem var ansvarig för 

hela eller delar av de områden som passade studien eller på annat sätt kunde anses ha 

kompetens för att kunna besvara frågorna.  

Studien presenterades för företagen som att den skulle handla om hur företag inom deras 

bransch implementerar IT i organisationen. Ett undantag från detta var dock den första 

respondenten på Handelsbanken. Då det var svårt att få tillgång till respondenter genom 

det ovan beskrivna förloppet. Istället kontaktades en bekant till en av studiens författare. 

Respondenten på Handelsbanken arbetar som projektledare för IT-investeringar inom 

banken och ses därför som en ideal person att intervjua. Det gjordes alltså ett strategiskt 

urval för att hitta de mest lämpliga respondenterna som kunde generera överförbar 

kunskap om forskningsfrågeställningen76. 

                                                 
74 I-B Lindblad, Uppsatsarbete En Kreativ Process, Studentlitteratur 1998, sid. 27. 
75 Johannessen & Tufte, 2003, sid. 109. 
76 Johannessen & Tufte, 2003, sid 84. 



Företagsekonomi D Magisteruppsats 2009-02-20 
 

22 

 

Respondenterna på Swedbank och Handelsbanken ombads sedan att finna vidare 

kontakter inom företaget för att bredda studien. En begränsad form av snöbollsmetod77 

användes alltså för att komma i kontakt med affärsverksamheten inom bankerna och 

därmed ge möjlighet att betrakta hela implementationsprocessen på ett djupare sätt.  

De inledande intervjuerna på varje företag var i samtliga fall med någon inom 

organisationen med en chefsposition inom IT och som i sitt dagliga arbete agerar 

leverantör till den övriga organisationen. Att det vore bra för studien att även hitta 

respondenter som var beställare inom organisationen upptäcktes under studiens gång. 

Detta är något som är vanligt och godtagbart i denna form av kvantitativa studier.78 

3.3.1 Respondent för Handelsbanken – leverantör  

Project Manager på Handelsbanken IT. Respondenten är ansvarig för IT-projekt inom 

Handelsbanken. Project Managern har en central position under IT-projekt och har 

därmed en överblick över implementationsprocesserna.  

3.3.2 Respondent för Handelsbanken – beställare 

Internet Coordinator på Handelsbanken International. Respondentens avdelning heter 

International Development och arbetar med utredningar och projekt som syftar till att ge 

produkter och tjänster till Handelsbankens delar ute i Europa. Respondenten ansvarar för 

Internettjänster, att presentera produkterna på Internet och se till att de kan användas och 

brukas. Respondenten har tidigare erfarenhet från ”projektkontoret” i Handelsbanken 

Finans. Det är en avdelning som fungerar som stöd för beslut inför projekt.  

3.3.3 Respondent för ?ordea - leverantör 

Manager of New Technology Services. Respondenten är chef över en avdelning vilka 

används som resurspool inom IT-utveckling. Arbetsuppgifterna utgörs av att förse 

utvecklingsprojekten med resurser och därigenom är avdelningen inblandad i många av 

de nya IT-investeringar som Nordea genomför.  

3.3.4 Respondent för SEB - leverantör 

Service Area Manager, Service Management Group IT. Respondentens ansvarsområde är 

infrastruktur inom området IT. Inom SEB skiljer man på infrastruktur och applikation. 

                                                 
77 Johannessen & Tufte, 2003, sid 85. 
78 Johannessen & Tufte, 2003, sid 84. 
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Med infrastruktur menar SEB hårdvara, systemprogramvara och sådant om behövs för att 

systemen ska fungera. Med applikationer avses de lokala programvaror som finns ute i 

affärsverksamheten och på enskilda datorer.  

3.3.5 Respondent för Swedbank - leverantör 

Produktionsledare för Teknikförvaltning på Swedbank IT Service. Förvaltningen är 

indelad i tre delar; drift, applikationsförvaltning och teknikförvaltning. Respondentens 

roll kan beskrivas som ansvarig för den tekniska infrastrukturen på Swedbank. 

Avdelningen Teknikförvaltning har, bland annat, som uppgift att förvalta de system som 

finns inom banken. 

3.3.6 Respondenter för Swedbank – beställare 

Den första respondenten som representerar beställarsidan i Swedbanks organisation 

ansvarar för ett Service Level Agreement (SLA) som kallas Fungerande Arbetsplats. 

Deras ansvarsområde är att alla arbetsplatser inom Swedbank ska fungera på ett så bra 

sätt som möjligt. Detta inkluderar att ge dessa arbetsplatser fungerande IT-lösningar med 

support och se till att användarnas krav och synpunkter på IT inom banken tillvaratas. 

Nästa respondent är Project Director på Swedbank och representerar även han 

beställarsidan i organisationen. Respondenten är ansvarig för hårdvara inom SLA 

Fungerande Arbetsplats. 

3.4 Validitet 

För att öka validiteten i denna studie gavs respondenterna möjlighet att kontrollera att den 

information de har bidragit med har uppfattats på ett korrekt sätt. Ett PM skickades till 

varje respondent efter genomförd intervju. Detta innehöll resultatet från intervjun med 

den berörda respondenten och även eventuella citat som finns med i uppsatsen. 

Respondenterna fick sedan möjlighet att godkänna detta material och komplettera 

uppgifterna.79 För att ytterligare styrka validiteten användes så kallad källtriangulering 

vid kontakten med Handelsbanken och Swedbank. Vid dessa banker intervjuades fler än 

en person för att kunna skaffa möjligheten till olika synvinklar från personer med olika 

relationer till frågeställningen.80 Validiteten hade dock varit starkare om detta även gjorts 

hos Nordea och SEB. 

                                                 
79 Denscombe, 2000, sid. 251. 
80 Denscombe, 2000, sid. 159. 
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Att undersöka vad för uppfattning användarna inom bankerna har angående studiens 

frågeställning skulle kunna stärka validiteten. Inga slutanvändare intervjuades eftersom 

dessa uppgår till många tusen personer. En kvalitativ studie skulle inte i detta fall kunna 

ge representativa resultat eftersom de flesta användare aldrig blir involverade i 

utvecklingsprojekt. I och med att resultatet från en eller två intervjuer med användare kan 

se mycket olika ut, beroende på en mängd olika faktorer, skulle de leda till en stor risk för 

en felaktig analys. Att komplettera med en kvantitativ studie av slutanvändarna inom 

bankbranschen ligger inte inom den tidsram som finns för denna studie.  
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4 Resultat 

4.1 Handelsbanken 

På affärsverksamhetssidan inom banken finns det beställarorganisationer som arbetar 

som beställare mot IT-avdelningarna. IT-avdelningarna fungerar med andra ord som 

leverantörer till de olika affärsområdena.  

Handelsbanken är ett väldigt decentraliserat företag och besluten inom banken fattas 

gärna så långt ut som möjligt i organisationen. Detta upplevs som både positivt och 

negativt för IT-avdelningen. De olika affärsområdena inom banken drar ibland åt olika 

håll vilket kan skapa problem för IT-avdelningen när de ska förvalta systemen. Det finns 

nämligen många olika system inom banken, även om organisationen försöker att inte 

bredda ”systemfloran” mer än nödvändigt. En positiv aspekt av decentraliseringen inom 

banken är, enligt respondenten på och leverantörssidan, att affärsområdena får en viss 

limit som de kan spendera på IT-projekt. De kan själva bestämma, utefter den 

resurstilldelning de har fått, vad de vill utveckla i sin affärsverksamhet. De IT-lösningar 

som banken själva utvecklar är de som har med bankens huvuduppdrag att göra. Inköpta 

system är oftast sådant som andra företag har som huvudsysselsättning och som de kan 

bättre, exempelvis e-post klienter för mobiltelefoner eller ordbehandlingsprogram.  

4.1.1 Projektorganisering 

Ett projekt börjar med att det finns behov i verksamheten som i sin tur leder till vissa 

krav. Förslagen kan komma från alla olika sorters nivåer både när det gäller de egna 

anställda inom banken och bankens kunder. Från början görs en utredning inom 

affärsverksamheten, där man uppskattar vad banken kommer spara/tjäna efter 

projektavslut, genom ett business case. Man kan till exempel beräkna hur många kunder 

som kommer utföra ett visst ärende, hur mycket tid man sparar i snitt per ärende om man 

effektiviserar den tjänsten och så vidare. Utredningen måste följa vissa bestämda regler 

kring vilka dokument som ska finnas och hur dessa ska se ut. När utredningen är klar 

skrivs en sammanfattning och en rekommendation. Utefter denna beräkning fattar banken 

ett beslut om projektet ska fortsätta och genomföras eller inte. I rekommendationen 

beskrivs bland annat bakgrund och syfte. Det ska även framgå vad som inte görs i 

utredningen, avgränsningar med andra ord. Det är väldigt viktigt för företaget att inte 

beställare eller andra som är nära utredaren ska uppfatta någonting som är underförstått 
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eller att de drar slutsatser om att utredaren missat att titta på vissa bitar i sin rapport. 

Genom utredningarna prioriteras projekten efter potential och lönsamhet för banken. 

Projektkontoret för det aktuella affärsområdet har rollen att guida beslutsfattaren 

angående om det finns tillräckligt med underlag och resurser för att kunna fatta rätt 

beslut. Projektkontoret står med andra ord som supportorganisation till beslutsfattare och 

beslutsfattarna ska ha all fakta på bordet för att kunna fatta rätt beslut. Genom 

utredningsfasen och hela projektet finns ansvariga från både IT-sidan och 

affärsverksamheten med men affärsverksamheten ansvarar för utredningarna.  

Efter detta går de in i själva projektfasen som börjar med ”etablering”, vilket är en 

fördjupning och detaljering av kraven. Dessa ska vara stöd för konstruktion så att 

systemutvecklarna vet exakt vad som ska göras. Under denna fas finns både 

affärsverksamheten och IT-avdelningen med. IT-avdelningen är dock inte med och 

upprättar kraven eftersom de inte har erfarenhet av de affärsområden som lösningen ska 

behandla, enligt respondenten på affärsverksamheten. IT-avdelningen som leverantör kan 

dock komma med invändningar om lösningen är orimlig på något vis, antingen blir 

konstig i användningen eller av rent tekniska orsaker blir ogenomförbar. Respondenten 

på IT-avdelningen anser däremot att kraven upprättas gemensamt av affärsverksamheten 

och IT-avdelningen. Affärsverksamheten har en kontaktperson inom IT-avdelningen som 

i sin tur tar kontakt med de rätta personerna för att utveckla den lösning som 

affärsverksamheten efterfrågar. Under projektets gång genomförs avrapporteringsmöten 

med en styrgrupp. I dessa möten ingår de som har huvudansvar för beställningen, 

representant från projektkontoret och verksamhetsansvarig. Även testansvarig och en 

chef över projektledaren kan finnas med. Projektledaren presenterar under dessa möten 

vad som gjorts i arbetet, vad som kommer att ske till nästa gång, kommande leverans av 

projektet och eventuella problem som uppstått. Man kan då välja att stryka vissa krav för 

att inte gå över tid och budget.  

Beställningar och krav som framförs från affärsverksamheten är väldigt detaljerade enligt 

respondenten från beställarsidan. Organisationen har haft behov av att ha mer detaljer då 

det i projektarbeten har hänt att en lösning konstruerats felaktigt i god tro och de har 

senare tvingats backa och göra om lösningen. IT-avdelningen gör ingenting förrän 

verksamheten bett dem sätta igång med arbetet. Det underlättar om beställaren har IT-

kompetens för att utforma korrekta krav men det kan även vara en nackdel då detta 

begränsar kreativiteten kring hur en lösning kan se ut för att bli optimal. Har beställaren 

för mycket erfarenhet av IT-utveckling så kan denne, enligt respondenten inom 
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affärsverksamheten, göra en sämre lösning för användaren då man arbetar efter ett invant 

mönster. Verksamheten har tillåtelse att tänka fritt för att kunna komma fram med helt 

nya lösningar och IT-avdelningen kan sedan svara på om det är praktiskt genomförbart 

och om lösningen fungerar tillsammans med organisationens befintliga system. Banken 

kan ibland välja att ta in eller utveckla ett udda system om detta anses lönsam. De 

försöker att hitta en bra balans mellan standardisering och anpassning av systemen till 

användarna och banken gör mycket för att inte krångla till situationen för de som jobbar i 

verksamheten, även om det händer och ibland kan vara nödvändigt. Under 

etableringsfasen påbörjas även viss konstruktion för att testa vissa saker och se om 

lösningen är rimlig. Här kan banken också stoppa projektet om man kommer fram till att 

det trots allt inte verkar vettigt eller relevant. Att projekt stoppas kan bero på 

omvärldsfaktorer som exempelvis finanskris.  

Fasen som följer är konstruktionsfasen då man påbörjar arbetet. Här är det viktigt att ha 

en nära kontakt med alla som arbetar med projektet, både från IT-avdelningen och 

affärsverksamheten. Enligt respondenten inom affärsverksamheten är kraven väldigt 

detaljerade när projektet kommit till denna fas och allt ska finnas beskrivet ner i minsta 

detalj kring hur lösningen ska se ut och fungera. Respondenten på IT-avdelningen verkar 

inte dela denna syn på hur projekten ska gå till. Istället så ses kraven som en beskrivning 

av vad affärsverksamheten vill uppnå för att IT-avdelningen, som leverantör, sedan ska 

kunna ta fram en lösning på problemet. Tanken är att detta resulterar i bättre lösningar på 

sikt och mycket kan åstadkommas med redan befintliga system. De olika beställarna 

inom Handelsbanken ska komma med ett business case och IT-avdelningen ska utforma 

lösningarna. Organisationen har i och med det även försökt att arbeta bort beteendet att 

affärsverksamheten hittar egna system på marknaden som de köper in och sedan ber IT-

avdelningen att implementera. När projekten kommit till IT-avdelningen tittar de även på 

något som de inofficiellt kallar för ”80-20-regeln”. Ofta är det 80 % av en lösning som 

det lönar sig att bygga i projekt. De resterande 20 % är bara väldigt dyra och ger väldigt 

få positiva effekter för företaget. Affärsverksamheten har ibland svårt att se detta och vill 

ändå ha sina avancerade system. Det är då upp till IT-avdelningen att påpeka att den lilla 

förbättring som den delen av projektet skulle ge inte väger upp kostnaden. 

Affärsverksamheten anser sig dock medvetna om ”80-20-regeln” och är positivt inställda 

till den. När arbetet är klart sker lansering av produkten. Är lösningen riktad till externa 

användare, företagets kunder, så får det kontor som finns närmast de aktuella kunderna 

ansvar för lösningen.  
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Över lag finns en god relation mellan affärsverksamheten och IT-avdelningen inom 

banken. Av olika orsaker så byter personer på de olika områdena ibland sida och de får 

därigenom en inblick i och förståelse för varandras verksamheter. Ett problem som kan 

uppstå under IT-projekt är dock att det kan vara svårt att avgöra vad som är en 

verksamhetsfråga och vad som är en IT-fråga. ”Ibland befinner man sig i ett gränsland 

/…/ det finns frågor i gråzonen som måste hanteras”81. Det kan även uppstå vissa 

missförstånd, till exempel angående kravspecifikationen. IT-avdelningen och resten av 

verksamheten måste ha en nära kontakt för att inte missförstånd ska uppstå och för att 

någon part inte ska ta någonting för givet. Man sitter inte alltid nära varandra men det är 

att föredra, även om kontakt även kan ske genom telefon och e-post. Kontakten mellan 

samtliga inblandade aktörer i projekten, klara och tydliga mål samt att samma personer är 

inblandade under hela projektets gång anses vara de absolut viktigaste förutsättningarna 

för ett lyckat projekt. Det finns, förutom rena förbättringsprojekt, även projekt som 

Handelsbanken måste genomföra eftersom det har kommit någon form av 

omvärldsförändring. Detta kan till exempel vara nya lagkrav, vilka tvingar banken att 

skapa nya IT-lösningar.  

4.1.2 Projektstyrnings- och utvecklingsmodeller 

Handelsbanken har skapat en egen utvecklingsmodell, eller UMOD, vilken baseras på 

RUP. Den är väldigt väl förankrad i organisationen vid större IT-projekt och ska det 

göras avsteg från den krävs det att detta motiveras noga. Under själva projektet finns det 

vissa beslutspunkter eller verifieringspunkter. Vid dessa stämmer man av att projektet går 

åt rätt håll och att det inte utvecklar fel saker för organisationen. Vid den första 

beslutspunkten tas ett preliminärt investeringsbeslut. Detta beslut gäller endast för första 

fasen i projektet, kallat etablering. Efter detta börjar arbetet med att ordna detaljering av 

projektet och man får möjlighet att komma fram till mer exakt kalkyl. Därefter kommer 

ett slutgiltigt investeringsbeslut. I det här investeringsbeslutet finns det även en viss risk 

med i beräkningen, en budgeterad summa för oförutsedda kostnader som projektledaren 

inte tilldelas på en gång. Det finns alltså tre administrativa steg som projektet ska ta sig 

igenom innan utvecklingsarbetet påbörjas, utredning, etablering och ett klartecken. Detta 

är en väldigt vattenfallsbetonad metod som används. Mindre uppdrag har inte samma 

administrativa och byråkratiska arbetsordning även om själva arbetet ska se likadant ut i 
                                                 
81 Intervju med H Jonsson, Internet Coordinator, Handelsbanken, 19 december 2008. 
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grunden. Modellen har blivit speciellt anpassade till Handelsbankens decentraliserade 

organisation, där ansvaret ligger så långt ut i organisationen som möjligt. I det projekt 

som respondenten på IT-avdelningen (leverantörssidan) arbetade med vid intervjutillfället 

användes en iterativ utvecklingsmetod istället, eftersom detta arbetssätt ansågs passa det 

gällande projektet bättre. Projektmodellen ser annars likadan ut för projekt riktade till 

interna användare såväl som till företagets kunder. 

4.1.3 Användarnas roll och deras behov 

Ledordet är att ”kontoret är banken” och personalen samt deras kontakt med kunderna 

anses vara värdefull. Av den anledningen är även personalens behov betydelsefulla. 

Banken har en förslagslåda öppen för alla i banken och därigenom kommer en hel del 

förslag från användare. Det kan till exempel gälla viktiga problem eller andra saker som 

personal ute på kontoren har uppmärksammat. Projekt börjar med en idé som kan komma 

från ett eller flera kontor eller från supporten som uppmärksammat att många kunder 

ringer och har problem med en tjänst på Internet. Dessa grupper uppmärksammar 

problemen först och den som är systemägare har sedan som ansvar att ta reda på hur 

tjänsten bör se ut och göra utredningen kring den föreslagna lösningen. Under 

utredningen utvärderas vem man utvecklar för och vem som ska använda lösningen för 

att den ska anpassas till slutanvändaren. Handelsbanken räknar om den tid som företagets 

anställda sparar till sparade pengar för banken. Denna uträkning baseras på en modell 

som används för att beräkna avkastningen på de investerade pengarna i projektet. Banken 

använder sig då av utredare vars uppdrag är att ta reda på vad investeringen verkligen 

innebär. Utredarna är med andra ord ansvariga för att bland annat se till användarnas 

behov under utredningen inför projektet och kontakten med användarna sköts aldrig av 

IT-avdelningen.  

I alla projekt som bedrivs inom organisationen så prioriterar man mellan tre olika 

faktorer. Dessa är tid, kostnad och funktionalitet. Under projektarbeten där 

slutanvändarna är bankens kunder finns det med fokusgrupper som får ta del av 

prototyper eller testa vissa lösningar för att se om de passar de tilltänkta användarna. Man 

har då en tanke om hur lösningen kan se ut som sedan testas mot fokusgrupperna. Genom 

fokusgrupperna försöker man få fram information om vad som är bra och vad som är 

dåligt med lösningen, sedan prioriteras dessa saker för att kunna börja jobba med de mest 

akuta problemen först. När det gäller stora kunder gör banken ibland även en prototyp 

som kunden får testa och utvärdera men det är väldigt ovanligt att det går till på det viset. 
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Prototyper tas oftast fram vid stora förändringar, mindre sådana genomför banken utan att 

några omfattande tester utförs och organisationen litar då på den egna kompetensen när 

man utvecklar. Vid dessa projekt som riktar sig till bankens kunder försöker de få en nivå 

på användbarhet som motsvarar att kunden vet hur tjänsten används och hur denne får 

hjälp och support i vissa frågor. Arbetet med de sista procenten i projektarbetet för att få 

till en lösning som är ”tipp-topp” sker inte så ofta, lösningen görs istället tillräckligt bra 

för att attrahera kunderna till en rimlig kostnad och banken försöker istället hålla en jämn 

nivå på tjänsterna och systemen. Banken sätter den förväntade effekten av det som ska 

utvecklas i förhållande till kostnaden och får på så sätt fram ett nyckeltal som avgör om 

de ska satsa på ytterligare användaranpassning. 

4.1.4 Utbildning av och förankring hos användarna 

Inom utvecklingsmodellen som Handelsbanken använder finns det ett steg som innehåller 

instruktioner för förankring. Även utbildning av användarna räknas in som en kostnad för 

hela projektet redan i startfasen. Företaget har under de senaste tio åren blivit bättre på att 

lansera sina nya produkter ut till de olika affärsområdena då de har upptäckt att detta är 

viktigt för att kunna realisera resultaten av IT-projekten. Detta åstadkommer man genom 

att i god tid informera om vilka förändringar som kommer. Det är IT-avdelningen som 

ansvarar för det och affärsverksamheten behöver inte veta exakt hur systemen är 

uppbyggda. Informationen utformas på en individanpassad nivå och all information om 

vad som är på gång inom banken finns på intranätet. Där kan var och en av de anställda 

gå in och se vad som händer. Anledningen till att strukturen ser ut på det sättet hör ihop 

med den decentralisering som finns i organisationen där ansvaret ligger hos individerna 

själva. Större förändringar hanteras genom kampanjer och aktiveringsaktiviteter för att få 

med alla som påverkas. Vad som ska genomföras angående utbildning och förankring 

finns angivet i utredningen. 

4.1.5 Feedback och effektgranskning 

Vid kontrollpunkterna i projekten testas funktionerna som byggts. Detta görs av personer 

som är tillsatta som testgrupp och som jobbar med tester på heltid. Dessa personer tar 

dock hänsyn till användarnas behov när de utför sina tester, för att de ska veta hur 

användarna arbetar, vad som ska testas, hur det ska testas och så vidare. Beroende på 

vilka slutanvändarna är så utformas lösningen olika. Exempel på detta finns bland externa 

användare, som kunder på Internetbanken. De applikationer på Internetbanken som 
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skapas för privatpersoner utformas så att de är så enkla som möjligt att använda, eftersom 

en privatperson sällan använder sig av dessa tjänster och lätt glömmer hur de fungerar. 

Liknande tjänster riktade till företagskunder utformas däremot som mer komplicerade 

men effektivare. Dessa användare kommer att använda systemet ofta och bli experter på 

det, de vill istället kunna uträtta sina ärenden med en funktionsduglig lösning. 

För nya funktioner riktade till användare inom företaget utförs ibland användartester. Då 

visas till exempel prototyper för användarna vilka sedan ger feedback till IT-avdelningen.  

4.1.6 Uppföljning 

Det är affärsverksamheten som ansvarar för att kontrollera effekterna av projektet efter 

att det avslutats. Vid uppföljningen kontrollerar beställaren de nyckeltal, som tidigare sats 

upp i utredningen inför projektet, mot det faktiska resultatet. Inom de närmsta tre åren 

efter projektet kan ytterligare uppföljning ske. Beställaren följer en mall vid 

uppföljningen och granskar bland annat effekterna av det slutgiltiga resultatet. 

Effektmålen och nyckeltalen kan vara till exempel den tid det tar för kontoren att lägga 

upp ett bolån åt en kund.  

I effektgranskningen kontrolleras både kvantitativa och kvalitativa effektmål. De 

kvalitativa målen, som exempelvis kundnöjdhet, är svåra att mäta. Kvantitativa mål, som 

exempelvis antalet minuter ett ärende tar, går lättare att mäta och kontrollera. Uppföljning 

är något som Handelsbanken börjat fokusera mer på de senaste åren. 

IT-avdelningen har inte kontakt med användarna efter ett avslutat projekt om inte 

användarna själva tar kontakt. I slutet av ett projekt tar dock IT-avdelningen fram en 

slutrapport. Där får beställaren möjlighet att fylla i en blankett om bland annat 

kundnöjdhet, hur de upplevt projektet och om de har fått den leverans som de ville ha.  

4.2 Swedbank 

Beställningar och leveranser inom organisationen fungerar genom internförsäljning. En 

avdelning som kallas Service Level Agreement (SLA) står mellan IT och affärsområdena. 

Affärsverksamheten är beställare och IT-avdelningen är leverantör och för detta finns en 

noggrann kalkylgranskning över arbetstimmar, budget etc. Det finns begränsningar 

angående hur mycket de olika avdelningarna får köpa för när det gäller IT. Beställarna 
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”går genom skärseld så fort dom vill göra något”82. Varje affärsområde har en egen 

utvecklingsbudget som de får eska från bankledningen.  

IT-avdelningen jobbar för att vara IT-leverantör och inte produktleverantör, vilket 

innebär att om ett affärsområde kommer till leverantören och ber om ett nytt bra 

ekonomisystem så måste leverantören utreda på vilket sätt detta system ska fungera för 

att vara ”bra” och vad affärsverksamhetens egentliga behov är. Detta genom att bland 

annat ta kontakt med ekonomiexperter och andra relevanta referenser.  

Swedbank har ett ganska hårt regelverk vad det gäller system och applikationer som tas 

in i organisationen utifrån. Detta för att arbetet med drift och förvaltning blir effektivare 

och mindre kostsamt om systemen är standardiserade. Skulle systemet vara väldigt 

värdefullt för det affärsområde och de användare som efterfrågar produkten så kan  

IT-avdelningen göra ett undantag och ta in ett system som är udda. Vid dessa tillfällen 

kan de dock vara tvungen att köpa in förvaltning av systemet utifrån, om det kräver viss 

expertkunskap och när detta blir mest kostnadseffektivt. Det mesta av arbetet inom IT i 

banken handlar dock om uppgraderingar av befintliga system och inte om 

nyutvecklingsprojekt.  

Affärsverksamheten inom bank använder nästan all sin arbetstid i olika IT-system, vilket 

gör att i stort sett alla projekt som drivs i branschen är IT-projekt av något slag. 

”Vartenda projekt i banken kan jag säga utmynnar någonstans i en dator”.83 Företaget 

prioriterar att affärsverksamhetens användare ska ha de verktyg som krävs för att kunna 

göra bra affärer.  

4.2.1 Projektorganisation 

Ett projekt börjar nästan alltid med ett behov som uppstår i organisationen, vilket kan 

uppkomma genom att företaget ska börja sälja en ny typ av produkt, ta nya 

marknadsandelar eller helt enkelt förenkla och effektivisera arbetet för användarna. I 

vissa fall är det omvärldsförändringar som tvingar företaget att göra förändringar. När ett 

krav kommer in från användarna så sätter sig ansvariga inom SLA ner och bedömer detta 

krav. Man tittar på om det är ett krav som framförts från flera håll, vad det innebär för 

företaget och så vidare. När affärsverksamheten tagit fram en projektplan som de vill 

genomföra så ska projektet in i en gemensam projektportal för organisationen. Sedan 

läggs ett uppdrag till affärsorganisationen på IT-avdelningen som tillsätter projektledare 

                                                 
82 Intervju med L Mendoza, Produktionsledare för Teknikförvaltning, Swedbank, 14 november 2008. 
83 Mendoza, 14 november 2008. 
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och genomför en förstudie som resulterar i ett business case. IT-avdelningen hjälper då 

först till genom att gå ut på marknaden och se vad som finns tillgängligt idag. Finns det 

ingenting färdigt som lönar sig att köpa in så kan IT-avdelningen utveckla det. Ibland kan 

även affärsverksamheten själva hitta system ute på marknaden som de vill använda och 

IT-avdelningen kan då se över om dessa system går ihop med de strukturer som finns 

inom organisationen samt hur systemen kan anpassas till bankens befintliga system.  

Om ett projekt beräknas kosta över 5 miljoner kronor så måste beslutet förankras i en 

prioritetsgrupp. Mellan 50 000 och 5 miljoner så måste beslutet tas i en ledningsgrupp 

och för projekt upp till 50 000 kronor så har ansvariga på varje SLA mandat att själva 

fatta beslut om projektet skall genomföras. Varje SLA tilldelas en budgeterad summa för 

utveckling och anskaffning årsvis.  

Kraven som framförs till IT-avdelningen, är enligt beställarna, formulerade som 

funktionella krav som beskriver de funktioner som ska ingå. Leverantörerna, alltså IT-

avdelningen, uppfattar dock ofta kraven som väldigt grova och att det är deras uppgift att 

göra kraven realiserbara. Efter att man kommit överens så startar projektet och under 

arbetet finns en projektledare med som driver IT-verksamheten och en som bevakar den 

beställande affärsverksamheten samt leder verksamhetsfrågor. Projekten delas med andra 

ord oftast upp i två delar, affärsverksamhet och IT. Den ena av projektledarna kan vara 

”huvudprojektledare” men de båda är delprojektledare för sin del. Detta motiveras med 

att projektledaren på affärsverksamheten lättare kan se syftet med projektet samt att det 

från denna sida kanske endast finns ett fåtal personer knutna till projektet, och som 

påverkas av det. På IT-sidan kan det finnas massor av personer som utvecklar projektet. 

Om inte informationen fungerar inom grupperna så faller hela satsningen.  

Till projektet finns en styrgrupp knuten vilken består av beslutsfattare från IT-

avdelningen och från affärsverksamheten. Styrgruppens ordförande är oftast beställaren. 

När kraven skickats till IT-avdelningen så gör de en förstudie och ett business case. 

Sedan presenteras en tids- och resursuppskattning för beställaren på vad projektet 

kommer att kosta och hur lång tid det beräknas ta. Efter detta vet man ungefär vad 

projektet kostar och kan då behöva ta upp frågan med ledningsgruppen. Får man 

klartecken därifrån så kör projektet igång. Då upprättas ett projektdirektiv som beskriver 

vad uppdraget och själva projektet går ut på. Detta ska enligt modellen upprättas av 

beställaren men i praktiken är det i stort sett alltid projektledaren som gör detta. Detta 

direktiv är det man lutar sig emot under hela projektet. Det blir en kvittens från 
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projektledaren att denna är införstådd med vad som ska genomföras. I direktivet ska ingå 

bakgrund, syfte och krav. Kraven ska vara rangordnade efter prioriteringsordning. 

Efter att kravspecifikationen har framförts till IT-avdelningen så börjar en lång dialog där 

de båda sidorna till sist är överens och införstådda med vad som ska utvecklas men det tar 

enligt beställarsidan alldeles för lång tid. Ofta beror detta på att affärsverksamheten 

uttrycker sina krav på ett projekt på ett annorlunda språk en vad IT-avdelningen 

använder. Affärsverksamheten och IT-avdelningen har ofta svårt att förstå varandra och 

komma fram till vad det egentligen är affärsverksamheten efterfrågar. IT frågar vad 

beställaren ”egentligen vill ha” och beställaren känner ”leverera, vi har ju beställt” 84. 

Problemet ligger i att organisationen inte har hittat någon bra väg att översätta de olika 

världar som beställare och leverantör verkar inom.  

IT-avdelningen kan ibland ställa motfrågor som verksamheten inte har tänkt på, vilket är 

bra då verksamheten kan tänka om när de ställs inför problem som de inte räknat med i 

sina krav. Om frågorna däremot blir för detaljerade, ner på programmeringsnivå, så kan 

inte affärsverksamheten eller dess användare ta till sig den informationen. Det går inte 

heller att ha en programmerare som sitter ute hos användarna då detta är slöseri med 

resurser. Istället anses det att IT-avdelningen och den övriga verksamheten bör försöka 

närma sig varandra lite gran från var sitt håll för att nå en medelväg. Affärsverksamheten 

lär sig lite mer om IT och IT-avdelningen lär sig förstå affärsverksamhetens behov. 

Ibland har affärsverksamheten hittat system ute på marknaden som de vill använda och 

framfört detta till IT-avdelningen. Respondenterna på beställarsidan har uppfattningen att 

IT-avdelningen i regel brukar motsätta sig detta, då de känner sig ”trampade på tårna”85, 

eftersom det är deras uppgift att hitta lösningarna. Ibland blir affärsverksamheten lite 

ivriga och vill få till en lösning. IT-avdelningen vill dock helst att verksamheten sätter 

upp kraven som de sedan kan bygga efter. Uppfattningen i affärsverksamheten är att man 

i större företag inte går in på varandras områden, man är övertygad om att den egna 

verksamheten kan området bäst. 

Ett annat problem som affärsverksamheten upplever, som beställare, är att de inte alltid 

får det levererat som utlovats. Trots att det finns en budgeterad summa pengar och att 

projektet har fått godkänt i ansvariga delar av organisationen så är det inte säkert att IT-

avdelningen har de resurser som krävs för att leverera projektet. Det kan gälla exempelvis 

nyckelpersoner som inte finns tillgängliga för tillfället. Affärsverksamheten anser att 

                                                 
84 Intervju med Y Palm, Project Director, Swedbank, 25 november 2008. 
85 Palm, 25 november 2008. 
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anledningen till att de inte alltid får det som är beställt kan bero på att beställare och 

leverantör arbetar inom samma företag. Affärsverksamheten vill mycket mer, mycket 

snabbare och mycket billigare än vad IT-avdelningen kan leverera.  

4.2.2 Projektstyrnings- och utvecklingsmodeller 

Företaget har något de kallar Utvecklingsprocessen, UP, som måste följas under 

projektarbetet. I denna process ingår prioriteringsgrupper och vissa beslutspunkter, eller 

milstolpar. Den kan ha många namn men egentligen går den till på samma sätt som 

utvecklingsmodellen RUP men har modifierats efter bank- och finansbranschen. I denna 

process ingår ofta referensgrupper som ska generera feedback och man pratar ofta om 

ändamålet, syftet med projektet, vilka som ska använda systemen och hur de ska använda 

det. 

Det är enligt modellen styrgruppens ansvar att se så att projektet följer 

uppdragsdirektiven, som beskriver vad projektet ska uppnå. Vid varje milstolpe stämmer 

man av mot direktivet om arbetet har kommit så långt som det var tänkt och projektet kan 

inte komma till nästa fas förrän den föregående fasen är slutförd. Det är också i IT-

projekt viktigt att det genomförs ordentliga och löpande tester av systemet som utvecklas 

innan det driftsätts. Det som testas är bland annat att projektet uppfyller det initiala syftet. 

Det händer dock ofta att produktionen och driftsättningen stressas fram utan att ha testats 

ordentligt. Tack vare att projekten följs upp och stäms av mot direktivet vid varje 

milstolpe så kan man även uppmärksamma om någonting missas i direktivet eller om det 

uppkommer nya behov under arbetet. Dessa uppdateringar av direktiven måste 

godkännas av styrgruppen, från början är nämligen direktiven ”byggda i sten”86. I stort 

sett alla projekt som drivits i organisation har dock uppmärksammat nya behov och krav 

från verksamheten under arbetets gång som man måste ta hänsyn till. Uppdateringar av 

direktiven kan göras för att det uppstår problem, för att det kommer lagkrav som man inte 

känt till från början eller för att man anser att man kan lägga till viss funktionalitet, när 

man ändå jobbar med projektet, för att exempelvis öka användbarheten. Under projekten 

kan diskussioner uppstå om bland annat vilken avdelning som ska betala för projektet. 

Detta är ett politiskt spel som finns med, enligt respondenterna på beställarsidan. 

 

 

                                                 
86 Palm, 25 november 2008. 
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4.2.3 Användarnas roll och deras behov 

Inom organisationen är man medveten om att användarna påverkas, oavsett vad det är för 

projekt som bedrivs. Kraven, eller det rådande missnöjet, kommer ofta från verksamheten 

och rapporteras in till SLA. Dessa kan sedan undersöka hur pass utbrett problemet är och 

om det är värt att satsa på ett projekt. När projekt ska tilldelas pengar från ledningen görs 

en kalkyl då det bland annat tas hänsyn till användarnas behov och krav. Kalkylen går 

hela vägen ner på detaljnivå angående bland annat vilka knapptryckningar som krävs i 

den färdiga lösningen. Det kan till exempel handla om lånehandläggning för en kund. 

Man tittar då på hur många moment som krävs från det att kunden kommer fram till 

kassan och ska ta ett lån. Detta är med andra ord behovsstyrt från det aktuella 

affärsområdets sida för att underlätta för personalen, alltså användarna. Under denna 

process krävs det att det finns en dialog med användarna av de nya systemen. Frågor om 

vilka användare de utvecklar till ska alltid finnas med i projektarbetet. Processen fungerar 

dock inte alltid, det kan även finnas avdelningar där chefen helt enkelt köper in någonting 

för att det är billigt och inte ser till de behov som finns i lika hög grad. 

IT-avdelningen tittar på om kraven från affärsverksamheten och användarna går att 

realisera inom de gränser som organisationen sätter. För att snabb och effektiv support 

ska kunna ges till användarna när de behöver så måste utvecklingskraven för systemen 

vara standardiserade. Swedbank har support för sina användare och supporten hjälper till 

med internt utvecklade system samt de som köpts in externt. Till de system som köps in 

externt finns ofta support från leverantörerna till hands om så behövs, detta är en 

tilläggstjänst som banken oftast köper till systemen. 

I grunden har organisationen den åsikten att affärsverksamheten ska ta emot lösningen 

och lösningen ska vara lämpad för dem. Är inte affärsverksamheten med på vad som ska 

göras bör inte projektet startas. Hänsynen till användarna visar sig också genom att 

banken under speciellt arbetsamma perioder försöker undvika att göra nya 

implementeringar. 

4.2.4 Utbildning av och förankring hos användarna 

Som beskrivits tidigare så finns alltid representanter för affärsverksamheten och IT-

avdelningen med i styrgrupperna till de projekt som drivs. Detta är bland annat för att alla 

parter ska ha möjlighet att påpeka konsekvenser som vissa beslut medför eller upplysa 

om vilken information som kommer att krävas till verksamheten i samband med 
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projektet. Projektledaren för affärsverksamheten är ansvarig för förankringen bland 

användarna. Förankringen är en del av utvecklingsprocessen som banken följer och i 

processen finns en informationsplan som ska följas. I planen kan det, förutom förankring, 

även finnas vissa utbildningsaktiviteter. Information går ut till användare om var de kan 

söka information och hjälp med nya system, om de måste ändra vissa inställningar 

manuellt eller liknande. Förankring och förberedelser ute i affärsverksamheten görs oftast 

tidigt. Redan innan projektet kör igång så genomförs en förstudie som tar upp vad det 

kommer att krävas för utbildningsinsatser bland användarna, hur de påverkas och så 

vidare. Detta är dock lite beroende på vad det handlar om för projekt, ibland sker det flera 

år i förväg men vid mindre projekt går arbetet ganska friktionsfritt. 

När verksamheten köper in ett system externt så blir det inte specialbyggt, med vissa 

undantag, utan standardiserat. Det är med andra ord mindre anpassat till verksamhetens 

sätt att arbeta och kräver därmed att användarna anpassar sig till systemet. Detta handlar 

om en ren kostnadsfråga, ”det är ju vansinnigt mycket dyrare att ge sig på och försöka 

bygga någonting eget än att köpa någonting som redan finns”.87 Vissa saker gör andra 

helt enkelt bättre anser respondenterna från affärsverksamheten. Ibland kostar det även 

för mycket att skicka iväg tusentals användare på utbildning. Istället får någon ansvarig 

skriva till exempel en lathund till användarna. Det är även stor skillnad i organisationen 

mellan användare som vill lära sig nya saker och testa nya system och de som sällan eller 

aldrig ser förändringar som någonting positivt, anser respondenterna. Egentligen finns det 

inga människor som gillar förändringar. ”Möjligen kan man säga att man är 

förändringsbenägen men i ordet benägen innebär det att man kan stå ut med en 

förändring” 88. Oftast känner användarna sig trygga i det som de redan har och som de 

tycker fungerar. Organisationen måste ta hänsyn till personer som finns utspridda över 

hela skalan. I vissa fall förändras omvärlden och tvingar banken att följa med i 

förändringarna. Detta kan till exempel gälla uppdateringar av Microsofts produkter. 

Dessa nya system kommer inte från ett behov inom organisationen utan på grund utav att 

Microsoft slutar erbjuda support för och uppdatera sina gamla produkter. Även till 

exempel nya lagförändringar gör att företaget tvingas förnya sina system. IT-sidan 

betraktar införande av Microsoft Office 2007 som en enkel implementering och ser inga 

direkta problem. De anser att det är bara att informera och sedan skicka ut de nya 

systemen. Affärsverksamheten har dock stora problem med just denna typ av förändring 

                                                 
87 Intervju med F Enström, Project Director, Swedbank, 25 november 2008. 
88 Enström, 25 november 2008. 
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och tvingas arbeta med den under en lång period. De måste sätta sig in i den nya 

programvaran och ibland omformulera informationen som kommer från IT-avdelningen 

så att användarna förstår den. 

Banken anser att det är viktigt med att informera verksamheten på ett bra sätt innan 

projektet implementeras, misslyckas man med detta så misslyckas projektsatsningen. Det 

finns ett intranät där information kan läggas ut men detta har anställda i allmänhet inte tid 

att läsa och det är lätt att missa information. 

4.2.5 Feedback och effektgranskning 

Inom organisationen tests lösningar på vissa utvalda arbetsplatser. Detta kan göras redan i 

kalkylen inför ett projekt, det kallas för Proof Of Concept (POC). Då väljs exempelvis ett 

bankkontor någonstans i landet ut där man vet att det är bra att genomföra 

ändamålsenliga tester. Efter några veckor så stämmer man av med användarna hur det har 

fungerat och tittar på sparad tid, sparade pengar eller vad syftet har varit. Efter en sådan 

POC så införs systemet på flera kontor för att sedan levereras till samtliga. Under detta 

arbete så samlas ständigt information och feedback in från verksamheten. Under POC är 

ingenting bestämt, när denna är avslutad kan organisationen välja att helt lägga ner 

projektet om det har visat sig olönsamt. IT-projektledaren och projektledaren från 

affärsverksamheten har kontinuerlig kontakt och ska medla mellan sina organisationer. 

De framför användarnas åsikter och förändringar som måste göras. Under projektet 

genomförs även en ordentlig testprocess. Dessa tester kombineras med referensgrupper 

som i stort sett alltid finns knutna till projekten.  

Det fungerar lite annorlunda under projekt med externa användare, som med 

Internetbanken exempelvis, vilken har bankens kunder som slutanvändare. Där startas 

inte testversioner av applikationen som användarna får utvärdera under en tid, istället 

skall allt vara väl testat internt innan den nya versionen driftsätts.  

IT-avdelningen har inte en direkt kontakt med några användare under sitt arbete med 

projekt men även om användarna ute på kontoren i regel inte kontaktar IT-avdelningen så 

finns det inte några direkta hinder för att detta skulle kunna ske. Det finns nätverk för 

kontakt med användarna. På varje kontor finns en kontorschef som i sin tur tillhör en 

region. Dessa kontorschefer jobbar närmast användarna och cheferna träffas regelbundet 

för att diskutera hur arbetet ser ut på kontoren. Dessa kontorschefer tar med sig önskemål 

eller kritik utifrån kontorsverksamheten och användarna men det händer även att 
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användare ringer direkt till supporten och framför sin kritik, vilket i ovanliga fall 

resulterar i akuta åtgärder.  

Som utvecklare tittar man inte på att effekterna av ett projekt ligger i fokus för arbetet 

men man säkerställer att man inte avviker från kravbeskrivningen. Denna ska vara 

specificerad och verifierad från början. Någon gång under projektet kommer en så kallad 

”point of no return” då man bedömer om projektet kommer att hålla utifrån 

kravspecifikationen, detta utförs ganska tidigt i projektet för att kunna lägga ner det i tid 

om så krävs. Regler för att hantera detta är väl formulerade i företagets regelverk 

gällande projekt. ”Det är mycket billigare att ta den kostnaden än att köra något 

halvdassigt som du sen måste göra om eller rätta till” 89. 

4.2.6 Uppföljning 

I den utvecklingsmodell som företaget arbetar efter finns krav på uppföljning. Projekten 

utvärderas efter det business case som låg till grund för satsningen. Det finns en ansvarig 

för ”värderealisering” som ska utvärdera hur väl projektet uppfyllde lönsamheten och de 

önskade effekter som togs fram i business caset. Återkoppling görs även till 

affärsområdet som beställde projektet och dessa utvärderar sina investeringar bland annat 

i form av enkätundersökningar bland användarna. I externa projekt, som Internetbanken, 

tas underlag för uppföljning fram av bland annat SIFO. I deras undersökningar går man 

igenom vad användarna tycker om färger, former, flöden i form av knapptryckningar som 

krävs, länkars placering och så vidare. Alla dessa delar på Internetbanken baseras på vad 

kunderna tycker. 

Enligt leverantörsdelen på Swedbank kan utvärderingen göras flera år efter att projektet 

implementerats och driftsatts. Beställarna säger däremot att detta ska ske inom en 

”garantimånad”. Det innebär att projektet har ansvar för leveransen under en månad efter 

att den levererats, för att säkerställa att det inte uppkommer oförutsedda problem. Det är 

också den sista granskningen i uppföljningen enligt beställarna. 

4.3 SEB  

Infrastrukturen på banken är uppdelat i två olika ansvarsområden: användarorienterade 

tjänster och applikationsorienterade tjänster. Inom användarorienterade tjänster finns 

sådant som erbjuds till arbetsplatser inom banken och de som arbetar inom SEB vänder 

                                                 
89 Mendoza, 14 november 2008 
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sig till denna IT-avdelning för att beställa de system och tjänster som de behöver vid sin 

arbetsplats. De applikationsorienterade tjänsterna vänder sig till de så kallade 

systemägarna i banken. Systemägare är de olika avdelningarna på banken som har ansvar 

över sina egna system, exempelvis Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Med 

applikationsorienterade tjänster menas att Group IT, som respondenten representerar, 

erbjuder och säljer exempelvis plattformar som kan behövas för Internet. De har även 

som ansvar att se över driften av dessa system och se till att de fungerar dygnet runt.  

Det sker en kostnadsallokering internt inom SEB. Varje affärsområde benämns som ett 

resursställe och betalar för den kostnad de står för. Inom resursstället registreras även 

kostnaden som varje anställd står för. Anställda som vill ha redan existerande lösningar 

till sin arbetsplats vänder sig direkt till IT-avdelningen för att göra beställningen. Dessa 

ansvarar för leveransen av beställningar som görs och för att hela tiden minska 

kostnaderna för den dagliga driften. Group IT arbetar med att standardisera plattformarna 

i organisationen. Denna förändring har gjorts bland annat för att minska driftkostnaderna. 

4.3.1 Projektorganisation 

Vid en beställning av IT börjar det med att affärsverksamheten anger vad de vill ha och 

IT-avdelningen ska då utvärdera hur detta ska göras. Denna organisering har uppstått för 

att det inte ska komma en för detaljerad beskrivning från affärsverksamheten som styr 

vad leverantören utvecklar för typ av lösning. Affärsverksamheten har nämligen svårt att 

se helhetsbilden av alla systemen och om dessa styr vilka lösningar som IT-avdelningen 

kan använda sig av missas helhetsbilden och på vilket sätt lösningen egentligen kan göras 

mest optimal. Affärsområdena lämnar en gedigen kravlista till IT-avdelningen men i 

kravlistan finns det inte med tekniska detaljer. När IT-avdelningen kommit fram till vilka 

tekniska lösningar som fungerar bäst levererar de en offert till systemägarna. I offerten 

finns det förslag på hur deras krav ska tillmötesgås och en prislapp på vad det kommer att 

kosta varje månad för att utveckla och sköta driften på beställningen. Systemägarna 

beställer sedan lösningen, förutsatt att den motsvarar vad de vill ha och om de kan tänka 

sig att betala för den. IT-projekt inom SEB värderas i regel som investeringar och det 

finns därmed en positiv syn på projekten. En hel del projekt genomförs dock för att möta 

förändringar som sker i omvärlden, som exempelvis lagförändringar.  

Ett problem inom banken är att det saknas verktyg för att kunna se om resurserna i form 

av personal finns tillgängliga och om projektet kommer att kunna leverera inom tidsram, 

budget och med den funktionalitet som utlovats. SEB har gått från att vara ganska 
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decentraliserat till att bli en mer centraliserad organisation och de har genomgående 

granskningar för att se om det finns något ställe inom banken som är effektivare än 

övriga. Detta område kallas då ”center of excellence”, ett område i banken som gör något 

extra bra och effektivt inom ett område. Denna verksamhet får i sin tur uppgiften att 

stötta övriga delar i banken inom det området. På detta sätt har organisationen blivit mer 

effektivitetsmedveten.  

4.3.2 Projektstyrnings- och utvecklingsmodeller 

SEB använder sig av en modell som bygger på RUP och som kallas för SEB:s 

Projektstyrningsmodell. Alla IT-projekt i banken använder sig av denna standardmodell 

som är ny för det senaste året. Det har varit problematiskt att få ut modellen till 

organisationen och de har därför varit tvungna att jobba aktivt med detta. Det har även 

skapats ”lightversioner” av dessa modeller för att passa de mindre projekten i 

organisationen. Vissa projekt behöver exempelvis inte all dokumentation. De 

grundläggande delarna måste finnas med men kraven på det förberedelsematerial som 

krävs är lägre för de enklare projekten. Även frågan om till exempel referensgrupper ska 

användas eller inte beslutas från projekt till projekt. Dessa referensgrupper utgörs ofta av 

personer från olika verksamhetsområden som är relevanta för projektet och de ser till att 

de krav som finns från vart och ett av verksamhetsområdena levereras. Respondenten 

anser att modellerna som banken arbetar efter är väldigt användbara genom att de är 

tydliga och strukturerade med beslutspunkter mellan varje fas. I Beslutspunkt Ett beskrivs 

projektplanen en första gång. I Beslutspunkt Två ska ett mer detaljerat underlag finnas 

med bland annat prisuppgifter från leverantörer och olika kostnader. Detta ger ett bra 

beslutsunderlag och det är viktigt att lägga ordentligt med tid på förstudierna, det lönar 

sig i slutänden. På detta sätt försöker projekten undvika resurskonflikter som annars kan 

uppstå med andra projekt eller med delar av linjeorganisationen.  

När de kostnader som kommer att uppstå kring ett projekt beräknas så beaktas dels vilka 

och hur många personer som kommer att utveckla projektet, deras arbetstid, samt vad 

som måste nyutvecklas och vad som redan finns färdigt i organisationen.  

4.3.3 Användarnas roll och deras behov 

När systemägarna kommer med olika behov som de vill ha tillfredställda så ställer IT-

avdelningen frågor om ”varför” de vill ha just dessa förbättringar och inte bara ”vad och 

hur” det ska göras. Dessa frågor ställs för att de som ska bygga eller köpa in systemen ska 
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kunna få en förståelse för problemet och kanske kunna hitta andra tillvägagångssätt för 

att tillgodose verksamhetens och användarnas behov. Detta är dock något som skulle 

kunna göras mycket bättre och bli en mer formell del i arbetet. Projekten måste även ta 

hänsyn till olika typer av behov. Affärsområdena retail banking och trading skiljer sig 

mycket åt och eftersom SEB erbjuder båda delarna så har de lärt sig att vara uppmärksam 

på de olika behov som finns inom dessa affärsområden. Inom trading vill de till exempel 

snabbt vara ute med nya lösningar så att de snabbt kan börja tjäna pengar på dem och 

snabbt attrahera kunder. Inom retail-området är de istället intresserad av att få en produkt 

som till så låg kostnad som möjligt kan genomföra betalningar eller liknande. 

4.3.4 Feedback och effektgranskning 

När projektet avslutas är det projektledarna från affärsverksamheten som ska kontrollera 

att slutanvändarna faktiskt får det som de har beställt och att detta fungerar. Vid 

situationer då slutanvändarna har nya krav och behov finns det olika forum för att fånga 

upp sådana idéer. Det fungerar på så vis att utsedda personer från affärsverksamheten 

träffar tekniska specialister för att ge varandra råd kring vilka kvalitéer som behövs. 

Organisationen måste dock förbättra arbetet med att få användarna ute i banken att känna 

att de är delaktiga och kan påverka projekten. Företaget har interna kundundersökningar 

för att mäta vad personer i organisationen tycker men utifrån ett kostnadsperspektiv 

måste denna sorts aktiviteter begränsas. Det går inte att alla slutanvändare är med och 

påverkar allt eftersom det skulle resultera i för höga kostnader för banken som inte 

motsvarar nyttan det skulle generera. Forumen som finns, genom vilka man trots allt får 

feedback från affärsverksamheten, skulle dock kunna förbättras och förenklas ytterligare 

för att generera feedback från användarna. 

4.3.5 Uppföljning 

I projektstyrningsmodellen, som SEB arbetar efter, ingår en kontrollfas som ska 

genomföras efter det att projektet är levererat. Syftet med detta är att någon ska bli 

ansvarig för att kontrollera att de önskade effekterna realiseras när projektet avslutats och 

sedan följa upp detta. Företaget lägger fokus på denna del av projektet för att kunna lära 

sig till nästa gång hur det faktiskt gick med projektet och om effekterna motsvarade 

förväntningarna. Idén går ut på att en ansvarig stämmer av uppskattningar som gjorts 

tidigare mot vad som faktiskt levererades i slutänden. Detta har även tidigare funnits med 

i projektarbetet men fasen har framkommit tydligare med den nya 
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projektstyrningsmodellen. Det är oftast den ansvarige för affärsverksamheten som i 

slutänden är bäst lämpad att kontrollera om verksamheten verkligen uppnådde de effekter 

som efterfrågades. SEB har jobbat mycket med de här frågorna de senaste två till tre åren 

och det pågår fortfarande mycket utbildning på området.  

4.4 ?ordea 

Nordea är en stor organisation som består av många olika delar och har omkring 35 000 

anställda, 1 700 av dessa jobbar inom IT. Väldigt mycket sker inom organisationen och 

IT-avdelningen är en del av den större värdekedjan. Det är IT-avdelningens uppgift att 

effektivisera arbetet.  

Inom banken finns ett antal affärsområden. I alla dessa separata affärsdelar finns en så 

kallad BCIO, Business Chief Information Officer, som skulle kunna liknas vid en IT-chef 

för vart och ett av affärsområdena. BCIO finns nära affärsverksamheten och har en grupp 

människor knutna till sig som kalls dedicerade IT-resurser, vilka har tilldelats vart och ett 

av affärsområdena. Det finns även generiska IT-resurser, Shared Development Services 

(SDS), som inte är knutna till något affärsområde men som man tar hjälp av vid stora 

projekt då kapaciteten inte räcker till inom ett affärsområde. Inom SDS finns det i sin tur 

personal som jobbar inom olika IT-områden och är specialiserade på olika saker. Det 

finns även ett antal olika projektledare.  

Bankledningen bestämmer development cap, dvs. hur mycket IT får kosta varje år i form 

av produktion (köra system och nätverk), underhåll (säkerställa att systemen fungerar 

som de ska) och utveckling (förbättringar i befintliga system och nyutveckling). De olika 

affärsområdena vill oftast göra mycket mer när det gäller IT-utveckling men det finns ett 

tak som bestäms i en årsbudget. De olika affärsområdena och deras IT-avdelningar måste 

komma överens och prioritera sinsemellan för att få pengarna att räcka till.  

IT-avdelningen som leverantör vill också leverera mer men de begränsas av hur mycket 

pengar de får kosta och hur mycket resurser de får ta i anspråk i form av bl.a. arbetskraft. 

IT ses i grunden ses som en kostnad och begränsas av detta faktum. Visa behov går före 

andra beroende på deras lönsamhet för företaget i stort. 

4.4.1 Projektorganisation 

Personalen i projektorganisationen behöver inte specifika kunskaper inom ett speciellt 

affärsområde. De har oftast mer allmänna kunskaper om utveckling eller programmering. 

I den här gruppen av delade IT-resurser ingår respondentens organisation som heter >ew 
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Technology Services (NTS). Dessa har resurser som jobbar i de olika affärsområdena och 

med deras projekt. I projektorganisationen finns en styrgrupp som fungerar som en 

styrelse för projektet. Styrelsen kan ha lite olika sammansättning men består av 

representanter för affärsverksamheten och IT-avdelningen.  

Oftast börjar ett projektarbete med att man ser ett behov ute i affärsverksamheten. Det 

kan handla om att gamla system måste förnyas av någon anledning, exempelvis för att 

effektivisera arbetet, men det kan även komma genom lagkrav, som direktiv från 

finansinspektionen eller EU. De krav som projekten ska uppfylla tas fram under en så 

kallad ”förberedelsefas” och under den fasen finns ansvariga representanter från IT-

avdelningen med för att bedöma om kraven på systemet är realistiska. De kan avgöra om 

de system som redan finns i organisationen kan användas på något sätt, om man bör 

utveckla nytt eller köpa in färdiga lösningar som helt eller delvis uppfyller de krav som 

ställs. Sedan görs ett business case där man utvärderar vad det aktuella affärsområdet 

behöver och vad det kan finnas för fördelar med att tillfredsställa detta behov. Det skapas 

en första kravbeskrivning som redogör för vad det är som efterfrågas från affärsområdet. 

Inte alla behov som uppkommer utmynnar dock i ett nytt projekt, ibland kan det handla 

om mindre förbättringar av existerande system. Dessa kostar mindre och blir inte lika 

omfattande som projekten. Projektarbete är ungefär hälften av det jobb som IT-

avdelningen gör och mycket jobb handlar om att ha systemen som finns ute i 

affärsverksamheten igång hela tiden. Systemen som fungerar ute på kontoren är de som 

hjälper organisationen att tjäna pengar, projekt ses i grunden bara som kostnader.  

Nordea är från början fem olika banker som har slagits ihop, Merita, Nordbanken, 

Christiania Bank, UNI Bank och Postgirot. Dessa banker är i sin tur ett resultat av 

tidigare sammanslagningar och detta har resulterat i att det finns många olika system som 

körs parallellt i den dagliga affärsverksamheten. Variationen på system skiljer sig inom 

olika affärsområden men ofta används inte samma system för att uträtta samma saker i de 

olika länderna där Nordea har sina kontor. Detta beror mycket på att det finns olika krav 

och olika behov i de olika länderna, grundat på användarna, och det går därför inte att 

standardisera detta fullt ut. Man arbetar dock för större standardisering genom något som 

man kallar för NTP, >ordea Transformation Program, ett projekt där det ingår resurser 

från NTS.  

Ofta när Nordea köper in system så har organisationen svårt att ändra arbetssätt för att 

anpassa sig till systemet, ofta anpassar de istället systemet till sitt arbetssätt. Detta blir 

dyrt i längden genom bland annat ökade kostnader för underhåll av systemet. Det vore 
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enligt respondenten bättre om användarna kunde anpassa sig lite efter systemen, detta ses 

som enklare och mindre kostsamt. 

Ett problem som organisationen har med IT-projekt är att de inte alltid levereras inom tid 

och budget, men det som organisationen har blivit duktiga på är de lite mindre projekten 

som omfattar omkring 15 personer. I de stora projekten misslyckas de oftare med att hålla 

sig inom budget och tidsram vilket det finns väldigt många orsaker till. Även om 

resultaten av projektet blir vad som efterfrågats så anses projekten misslyckade då de tar 

för lång tid och kostar mer än planerat. Detta beror på för dåligt förarbete i 

uppskattningen av tidsåtgång, resurser och kapital. Komplexiteten i stora projekt 

underskattas ofta och det händer även att man missar vitala faktorer då det gäller juridiska 

frågor kring IT-projekten samt olika regler för olika länder. Bankens uppfattning är att 

IT-projekt blir väldigt komplicerade och dyra jämfört med andra projekt. Ofta kan det 

också bli så av den anledningen att man ibland ändrar människors arbetssätt. Med enbart 

människor inblandade kan man ge mjukare instruktioner och förändringar kan ske på ett 

mer tilltalande vis. Förändringar av IT är hårda, exakt formulerade och specifika. Det 

måste de vara för datorer inte är människor och instruktioner och processer måste gå till 

på ett exakt vis. Kraven förändras ibland under arbetets gång och det kommer upp nya 

idéer om hur lösningen ska fungera. Detta skapar problem i projektarbetet. Det kan även 

komma direktiv någonstans uppifrån i organisationen som säger att projektet ska göra på 

ett visst sätt eller att ett projekt ska läggas ner.  

Styrgruppen till projektet håller i pengarna och de borde inte behöva blanda sig i 

projekten så länge projektledaren håller sig inom sin budget. Problemet är att man inför 

projektstarten bara kan uppskatta och räkna med de kostnader som är kända. Det 

tillkommer oftast andra kostnader som från början inte syns och därför fördyras projekten 

och behöver följaktligen mer resurser. Det är svårt att få loss dessa resurser redan från 

början vilket beror på att banken alltid vill pressa kostnaderna för projekten så mycket 

som möjligt.  

4.4.2 Projektstyrnings- och utvecklingsmodeller 

Det finns en utvecklingsmetodik inom organisationen som är baserad på RUP och som 

kallas för SDP, vilket är en anpassning till Nordeas organisation. Den används vid stora 

projekt som går igenom flera beslutspunkter. Vid varje beslutspunkt kontrolleras och 

godkänns projektet och diverse formella dokument upprättas angående projektets 

utveckling. Företaget har den senaste tiden arbetet hårt för att få ut metodiken till alla 
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delar av organisationen för att alla projekt ska arbeta enligt samma modell. Det finns 

även en ”SDP-light” för de mindre projekten. Det blir för dyrt att ha samma 

administrativa projektprocess vid dessa mindre projekt. 

4.4.3 Användarnas roll och deras behov 

Det går enligt respondenten inte att samla alla tusentals personer som jobbar ute i 

affärsverksamheten kring ett projekt. Det finns istället ofta med ett antal representativa 

personer från detta område. Dessa är ibland de personer som från början framfört kraven. 

Inom Nordea så finns någonting som heter Testing Service, vilket är en avdelning som 

består av omkring 60 personer. Dessa arbetar på heltid med att testa olika projekt och de 

jobbar mycket med olika testmetodiker. Dessa förankrar dock sina tester hos användarna. 

De måste veta vad de ska testa för att se om systemen fungerar, de måste veta vad som 

ska ingå i systemen och hur systemen ska användas. Enligt utvecklingsmodellen som 

Nordea använder så skrivs ett antal användningsfall redan när kraven formuleras och 

användningsfallen ingår i kravspecifikationen. Där ingår även uppgifter om hur systemet 

ska testas utifrån mätbara mål. I användningsfallen beskrivs de processer som systemet 

ska stödja när det är färdigt och hur det ska användas. Användarna finns på detta sätt med 

redan i kravspecifikationen inför projektet. I mindre projekt, som bara omfattar ett fåtal 

personer, så är det väldigt lätt att genomföra tester med samtliga inblandade användare. 

Detta blir dock ohållbart ute på kontoren som omfattar 25 000 – 30 000 personer. Det är 

affärsverksamhetens ansvar att se till att slutanvändarna finns med under projektets gång 

och att kommunikationen finns mellan användarna och projektet.  

Ute på kontoren finns det en ganska hård standard på hur systemen ska fungera och se ut. 

Användarna vet i regel inte vilket system de jobbar i, de ser bara gränssnittet på skärmen 

och detta är allt de ska behöva se och känna till. 

4.4.4 Utbildning av och förankring hos användarna 

Utbildning inför och förankring av nya system i organisationen är nödvändigt men de 

flesta förändringskraven kommer utifrån affärsverksamheten och från användarna redan 

från början. De flesta krav som kommer är krav på förbättringar av redan befintliga saker 

och det är sällan det kommer krav på helt nya system. När det kommer krav på större 

förändringar så är förankringen dock väldigt viktig. I vissa fall kan förändringar tillfälligt 

vara till det sämre för användarna, om exempelvis en verksamhetsdel av Nordea har ett 

bättre system än övriga delar men systemet är för dyrt att köra eller att det inte fungerar 
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ihop med övriga system. Vid dessa tillfällen gäller det att tydligt informera användarna. 

De får leva med det sämre systemet under en period för att banken totalt sätt sparar 

pengar på det viset.  

4.4.5 Feedback och effektgranskning 

I många projekt får IT-avdelningen aldrig vare sig positiv eller negativ feedback från 

användarna och kan inte utvärdera exakt hur systemen fungerar ute i verksamheten. 

Feedback kommer tillbaka efter flera led genom organisationen, till exempel genom 

felrapporter. ”Det är nästan aldrig så att du får den direkta kontakten med Elisabeth 

Andersson på kontoret i Årjäng”90. I Nordeas projektstyrnings- och utvecklingsmodeller 

ingår dock tester av olika slag. Respondenten anser att det blir allt viktigare med test 

eftersom man inser att det kostar så mycket att komma ut i verksamheten med fel saker 

som inte riktigt fungerar. ”Det har vi inte tid med utan man måste göra rätt från 

början”91. Detta är ett område som växer starkt. Enda sättet att säkerställa att arbetet går 

åt rätt håll är enligt respondenten genom tester. 

4.4.6 Uppföljning 

Just uppföljningen brukar vara väldigt bristfällig inom företaget. Väldigt få studier görs 

inom organisationen för att se om projektet verkligen har lyckats och ofta utvärderas 

endast om projektet levererat det som utlovats inom tid och budget samt med den 

funktionalitet som efterfrågades. Sällan kontrolleras om organisationen verkligen 

tjänade/sparade de pengar som man hade tänkt eller om projektet verkligen var rätt typ av 

satsning. Företaget kontrollerar helt enkelt inte effekterna efter avslutat projekt. Det 

borde även finnas uppföljning en tid efter att projektet är avslutat, anser respondenten. 

Uppföljningen kan ske exempelvis ett år senare för att se vilka effekterna verkligen blev.  

  

                                                 
90 Intervju med M Rieger, Manager >ew Technology Services, Nordea, 6 november 2008. 
91Rieger, 6 november 2008. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Organisation 

Handelsbanken, Swedbank och SEB har nästan precis samma organisationsstruktur. Det 

är affärsverksamheten som äger systemen och beställer nya IT-lösningar internt. IT-

avdelningen fungerar då som leverantörer. Denna uppdelning av roller och ansvar är 

väldigt tydlig inom samtliga banker i studien men kan leda till vissa 

kommunikationsproblem, problem med kravutformning och tappat fokus på de 

efterfrågade effekterna. Detta spekulerade vi om redan i bakgrunden till denna studie. 

Mer om detta senare i analysen. 

Varje affärsområde har också en fastslagen budget, eller limit, för IT-utveckling. Nordea 

har en lite annorlunda organisationsstruktur där deras IT-avdelning arbetar närmare 

verksamheten än de andra företagens men grunden är den samma. Begränsningen för hur 

mycket resurser som får läggas på IT-utveckling inom Nordea läggs dock på IT-

avdelningen istället för hos affärsverksamheterna. Ur perspektivet av användarnas behov 

hade det självklart varit bättre om resurserna inte begränsades angående förbättrande IT-

lösningar. Alla företag har dock begränsade resurser. Frågan är dock om de verkligen 

borde begränsa sina årliga investeringar på IT till en viss summa. Begränsning efter en 

viss summa kan göra att effekterna av investeringarna kommer i andra hand liksom 

användarnas behov. I dessa situationer gör bankerna investeringar som ger goda effekter 

men frågan är om de har incitament att leta efter de investeringar som ger de bästa 

effekterna på lång sikt eftersom resurser tilldelas så fort de visar upp en investering som 

ger goda effekter. Budget på årsbasis kan också så klart fördröja vissa investeringar och 

även helt lägga dyra men mycket effektiva investeringar på is. Effekterna vid 

investeringarna kan alltså hamna i skymundan av den planerade budgeten. 

Fördelen med att tillämpa internförsäljning är ganska stor. Det finns då nämligen ett 

affärsmässigt intresse hos leverantören att följa upp och skapa väl anpassade IT-system. 

Ur Gerberners kommunikationsteoretiskt perspektiv bör även ett nära samarbete skapa en 

större förståelse92. Den kulturella påverkan på meddelandena blir då mindre och 

avdelningarna kan förstå varandra bättre. Frågan är dock om denna fördel utnyttjas fullt 

ut. Detta kommer att diskuteras utförligare i ett senare stycke. 

                                                 
92 Fiske, 1997, sid. 41-45. 
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Inom bankerna är det reglerat, till viss del, vilka system som får tas in och användas. 

Detta görs för att drift och förvaltning av systemen ska bli kostnadseffektiva. Detta 

begränsar så klart både de möjliga effekterna och användarnas påverkan på projekten. 

Dock anser bankerna att system som företagen inte kan förvalta skapa än mer 

ineffektivitet. Troligtvis stämmer detta. 

5.2 Projektorganisering 

Projektorganiseringen är väldigt lik inom alla bankerna. IT-projekt som kommer till stånd 

på grund av affärsmässiga beslut uppstår i behov som de olika affärsområdena i bankerna 

har. Under förberedande faser av projekten utformas en kostnads- och inkomstkalkyl i ett 

så kallat business case. Projekten innehar någon form av styrgrupp som ska fungera som 

medlare mellan affärsverksamheten och IT-avdelningen samt ansvara för viktiga beslut 

rörande projekten.  

Affärsverksamheten och IT-avdelningen verkar ha lite olika syn på hur kraven ska ställas 

upp. Affärsverksamheten anser att de som beställare ska sätt krav som IT-avdelningen 

ska leverera efter och att det i huvudsak sker på detta sätt. IT-avdelningarna är dock med 

och har synpunkter angående vad som är realiserbara och relevanta krav. IT-

avdelningarna verkar ha en helt annan syn på denna process. De är i mångt och mycket 

av åsikten att beställningen snarare ska bestå av behov från användarna och övergripande 

krav från beställaren i affärsverksamheten, det är sedan IT-avdelningens uppgift att 

realisera och detaljera kraven samt utveckla en lösning som tillgodoser dessa behov. Det 

finns här ett kommunikationsproblem mellan de olika avdelningarna som skapar problem 

vid leveransen av IT-systemen. Ofta pratar de olika avdelningarna inom organisationen 

helt enkelt ”olika språk” och de har svårt att verkligen beskriva vad som kommer att 

utvecklas i projektet. IT-avdelningarna är mer inne på Metamatrix linje om att kravlistan 

snarare bör vara en behovslista. Projektorganiseringen som innebär att 

affärsverksamheten skapar gedigna kravlistor skapar stora risker för att fel saker 

utvecklas. Istället för att skapa kravlistor kanske det hade varit bra om IT-avdelningen, 

tillsammans med affärsverksamheten, går igenom behoven som finns i banken och på så 

vis får hela projektet att komma närmre slutanvändarna. Kravbeskrivningarna verkar 

dock bearbetas på ett grundligt sätt inom bankerna. Det krävs tydlig kunskap om vad 

projekten ska uppnå för att de ska kunna få önskade effekter. Sättet det görs på kunde 

däremot kanske förändras för att sätta användarna i större fokus. Bankerna gör dessutom 
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avvägningar mellan användbarhet och kostnader. Lösningen utformas sällan optimalt för 

användarna då de sista procenten av arbetet ofta kostar väldigt mycket. 

Bankerna har också en uppfattning om att nära samarbete och kontakt mellan IT-

avdelningen och övriga verksamheten är nödvändig för att inte missförstånd ska uppstå 

och för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt. Bristerna i kommunikationen gör att det 

uppstår friktion mellan de olika avdelningarna. Ett närmare samarbete fysiskt skulle inte 

bara ge en större kulturell förståelse utan även resultera i att sändningen av 

meddelandena, enligt Shannons & Weavers kommunikationsmodell (se punkt 2 Teori), 

inte utsätts för störningar i lika stor utsträckning.93 Detta skulle kunna göra 

kommunikationen mer effektiv. 

Det finns en stor risk för att projektorganiseringen i sig skapar avstånd mellan olika delar 

i de egna organisationerna. Detta kan också skapa kommunikationsproblemen inom 

företagen. Inom exempelvis Swedbank finns uppenbara problem med kommunikationen, 

som beställarna är väl medvetna om, och för att komma till rätta med problemet bör 

organisationen kanske försöka närma sig varandra för att skapa förståelse för de olika 

verksamhetsområdenas sätt att arbeta. På Handelsbanken har man gjort precis så genom 

att personer involverade i projektarbete ibland byter plats i organisationen och ser arbetet 

från en annan synvinkel, kanske som leverantör istället för beställare. Dessutom sitter 

beställare och leverantör nära varandra under utvecklingsarbetet. Detta verkar stämma 

bra överens med Metamatrix modell för ett lyckat IT-projekt där de förespråkar nära 

kontakt med verksamheten och de verkliga slutanvändarna. De förespråkar även en 

iterativ utvecklingsprocess då denna ger vissa fördelar när det kommer till att förnya eller 

omprioritera kraven under arbetets gång, allt för att användarnas behov ska tillgodoses till 

så stor del som möjligt samt för att projektet i slutänden ska ge de bästa effekterna för 

verksamheten. Okumus beskriver även problemet med att projekt ofta implementeras 

parallellt i stora organisationer. Man måste därför ta hänsyn till både pågående och 

framtida projekt som implementeras i organisationen.94 Detta är ett problem som berörts 

under studien, framförallt i kontakten med SEB. De eftersträvar större kontroll över 

resursbegränsningar som finns utanför den egna avdelningen och vill på ett tydligare sätt 

kunna se om pågående projekt kan få de resurser som utlovats. Även detta måste 

betraktas som ett kommunikationsproblem. Denna hänsyn till övriga projekt inom en stor 

organisation går väl ihop med bankernas vilja att standardisera sina system för att de ska 

                                                 
93 Fiske, 1997, sid. 19-20. 
94 Okumus, 2001, sid. 337. 
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fungera ihop med varandra och för att kostnader för drift och underhåll ska kunna 

begränsas. Funktionalitet och användbarhet efter avslutat projekt ställs mot utvecklings- 

och driftkostnader för systemet, vilket kan vara negativt för användarna. I förlängningen 

skulle man kunna tänka sig att systemet ändå blir lönsamt för organisationen, om 

användbarheten är stor och användarna är nöjda med sin arbetssituation. Inom Nordea har 

man en stor variation på systemen som används och detta gör att kostnaderna för drift och 

underhåll blir större. Åt andra sidan är systemen istället mer anpassade för varje 

affärsområde och dess användare vilket borde kunna ge positiva effekter. Banken arbetar 

dock för att standardisera sina system och på så sätt bli mer kostnadseffektiv. 

5.3 Projektstyrnings- och utvecklingsmodeller  

De modeller som bankerna använder är egenutvecklade. Dessa är baserade på en och 

samma redan existerande och vattenfallsbetonade modell och anpassade efter bankernas 

verksamhet. Modellerna innehåller olika milstolpar då projektet kontrolleras för att 

säkerställa att det följer den fördefinierade arbetsordningen och uppfyller de krav som 

ställts. Mindre projekt är dock inte lika administrativt och byråkratiskt hållna. Intressant 

är att en av respondenterna arbetade med en iterativ projektmodell under ett pågående 

projekt. Respondenten var mer positiv till att använda sig av den sortens projektteknik i 

det aktuella projektet trots att banken normalt kräver att arbetet sker utefter den modell 

som redan etablerats i organisationen. Hos de olika företagen som har studerats 

uppkommer det åsikter om att projektens prioriteringar och kraven ändras under 

processens gång. De vattenfallsbetonade metoderna som används kan på många sätt 

begränsa möjligheterna att ta hänsyn till dessa förändringar på ett tillfredsställande sätt. 

Kraven härstammar från nya behov som uppstår i verksamheten, bland användarna, och 

dessa behov har metoderna svårt att rätta sig efter då projekten väl är planerade och 

godkända. En mer iterativ metod skulle på ett mer tillfredsställande sätt kunna ta hänsyn 

till förändringar som sker i organisationen under pågående projektarbete och på så sätt 

kunna tillgodose behoven lättare och mer kostnadseffektivt. Detta skulle i förlängningen 

även innebära att de önskade effekterna inom organisationen skulle gå att uppnå i större 

utsträckning. Metamatrix är mycket inne på just denna fråga och förespråkar därför en 

mer iterativ process. En sådan process skulle också underlätta att minska avstånden 

mellan leverantörerna, beställarna och användarna inom bankerna. Det skulle kunna lösa 

vissa av de kommunikationsproblem som beskrivits tidigare. Att bankerna ändå följer de 

icke iterativa metoderna tyder på, precis som Groth på Metamatrix anser (se 1.1 
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Bakgrund), att stora och komplexa organisationer av det här slaget kräver en tydligt 

strukturerad utvecklingsprocess och beställarna vill kunna se från projektets början att 

kraven uppfylls i leveransen. Beställarna känner sig trygga genom att de enkelt kan 

stämma av vad som faktiskt levereras snarare än att lägga allt fokus på användbarheten 

för verksamheten och användarnas verkliga behov. 

5.4 Användarnas roll och deras behov  

Användarna verkar ha möjlighet att framföra förslag till förändringar. Dessa förslag 

filteras på högre instans inom bankerna. I början av projekten finns ofta användarna med 

vid utformning av kraven, vilka grundas på de behov som finns hos användarna. Under 

själva projektet verkar användarnas roll dock vara starkt begränsad. IT-avdelningarna har 

heller ingen direkt kontakt med användarna. Detta gäller både för användare som arbetar 

inom banken och deras kunder. Anställda på bankerna har dock en lite aktivare roll 

genom att nya system testas mot dem. Den kontakt som finns med användarna och synen 

på deras behov är effektorienterad. Företagen ser till användarnas behov för att effekterna 

av att tillfredställa dessa gör att banken blir effektivare och därmed har ett ekonomiskt 

intresse av förändringarna. Det är effekterna som är i fokus vid förändringar och det är 

vinsterna av effekterna på slutanvändarna som utgör grunden för många förändringar 

inom bankerna. Användarnas behov är ett viktigt koncept för alla bankerna och de lägger 

energi på att ta in vad användarna behöver. Men det är dock sällan användarna direkt som 

är med och påverkar. Detta beror på att det är så pass stora organisationer att de inte ser 

det som möjligt att användarna ska kunna finnas med direkt i projekten. Det är istället 

grupper inom verksamheten som ansvarar för att användarnas behov tas till vara. Hur 

detta sker skiljer sig från bank till bank. I Nordea är det till exempel testgrupper som 

testar direkt mot användarna och på Swedbank är det SLA som har ansvaret att se till 

användarnas behov. Bankerna ha kopplat att användarnas behov också är behov för 

företaget. Förenklas och förbättras användarnas situation så är detta direkt kopplat till 

bankernas ekonomiska intresse. Vilka förändringar som fullföljs avgörs med hänsyn till 

vilken ekonomisk påverkan dessa får för bankerna.  

Bankerna har valt den form av arbetssätt i projektarbeten som Metamatrix beskriver som 

bristfälligt. Det saknas en direkt relation mellan slutanvändarna och leverantörerna. De 

faktiska behoven kan då inte kommuniceras på ett bra sätt till leverantörerna. Det finns en 

risk i att förbättringspotential missas i och med att användarna inte studeras bättre och att 

de inte har en närmare kontakt med leverantörerna. Gerberners modell påvisar att om ett 
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meddelande passerar genom flera personer så kommer detta att förändras lite i varje steg. 

Dels på grund av att personerna uppfattar meddelandet olika beroende på skillnader i 

tanke- och begreppsmönster.95 Särskilt bör påpekas att användarna befinner sig troligtvis 

i olika kulturer jämfört med affärsverksamheten som användarna meddelar sig till. När 

meddelandena förmedlas till leverantörerna inom organisationen finns det även kulturella 

skillnader mellan affärsverksamheten och leverantörerna. Denna flerstegskommunikation 

påverkar alltså möjligheten att förstå behoven hos användarna negativt. Även de forum 

som används för att kommunicera begränsar möjligheten att få fram korrekta 

meddelanden. Intranät har till exempel fler nackdelar än en direkt kommunikation. 

Behoven som finns hos användarna i bankerna har alltså svårt att komma fram till 

leverantörerna på ett korrekt sätt i och med denna begränsning i användarnas 

kommunikation till leverantörerna.  

En intressant iakttagelse som gjordes under denna studie är att respondenterna sällan 

pratade om användarna självmant, men gärna när frågorna riktade in sig mer på 

användarna. Fokus hos bankerna verkar helt enkelt inte vara användarna även om de 

finns med och genomsyrar arbetet. Användarnas roll och behov kanske är något som 

borde hamna mer i fokus hos de flesta företag.  

5.5 Utbildning av och förankring hos användarna 

Utbildningen och förankringen hos användarna finns med redan tidigt i projekten bland 

de flesta av bankerna. Bankerna verkar vara av åsikten att detta är viktigt för att deras 

projekt ska lyckas och att de ska få rätt effekt när de tas emot av verksamheten. 

Information om vad för förändringar som är på gång finns tillgängligt för användarna via 

intranät, dock är det inte troligt att dessa faktiskt används. Kuruppuarachchi, Mandal och 

Smith beskriver hur nätverk är nödvändiga för att kunna samla in information om behov 

från användarna och i stora organisationer som banker kanske denna typ av intranät är 

den enda kontaktvägen som kan anses vara effektiv då samtliga användare i 

affärsverksamheten inte kan sitta med i projektarbetet96. Swedbanks problem med att IT-

avdelningen inte riktigt vet hur svårt vissa förändringar kan vara att implementera i 

affärsverksamheten kommer troligtvis från att de inte har kontakt med användarna. Detta 

måste betraktas som ett belägg för kommunikationsproblemen som diskuterades ovan. 

Respondenterna på beställarsidan i Swedbank beskrev även hur användare i regel inte är 

                                                 
95 Fiske, 1997, sid. 41-45. 
96 Kuruppuarachchi, Mandal & Smith, 2002, sid. 130. 
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positivt inställda till förändring vilket gör projektarbete svårare. Okumus beskrev (se 1.1 

Bakgrund) hur man får en organisation att bli positivt inställd till en förändring genom att 

förändra byråkratiska strukturer och istället skapa tätt samlade former av nätverk97. 

Kuruppuarachchi, Mandal och Smith beskriver även hur viktigt det är att kunna hantera 

förändringar i en organisation i samband med implementerandet av stora IT-system98. 

Återigen handlar det om att arbeta närmare användarna ute i verksamheten och ha ett tätt 

samarbete mellan beställare och leverantör, ett problem som fanns med i 

projektorganiseringen inom bankerna.  

I Handelsbankens organisation är det IT-avdelningen som står för utbildning och 

information till användarna och de tog inte upp problem som liknade de som fanns hos 

Swedbank. Även Metamatrix påpekar vikten av att informera och utbilda användarna 

tidigt. Detta då kostnaderna för projekten då faktiskt sänks. De flesta verkar vara överens 

om att en god förankring är en av nycklarna för att IT-teknik implementeringar ska 

lyckas. Detta är något som bankerna verkar ha tagit fasta på. För att realisera effekterna 

av nya system måste användarna få den kunskap de behöver för att kunna använda 

systemen. 

5.6 Feedback och effektgranskning 

Det verkar finnas stora skillnader mellan hur de olika bankerna hanterar feedback och 

effektgranskning under projektens fortgående. Handelsbanken använder sig av 

professionella testgrupper som ansvarar för att hänsyn tas till användarnas behov. 

Swedbank använder sig av användartester ute på kontoren och tester som genomförs med 

anslutning till referensgrupper för att få feedback under projektet. SEB verkar under sina 

projekt sakna denna sortens aktiviteter. De har däremot en del undersökningar för att 

försöka få fram olika behov inom organisationen. De begränsar sådana aktiviteter 

pågrund av att de ses som stora kostnader. Nordea använder sig också av professionella 

testare, ett system de verkar ta som det enda möjliga. Feedback verkar inte ha någon 

enkel väg att färdas inom Nordeas organisation. Vad som däremot är gemensamt för alla 

företagen är att det är affärsverksamheten som står för kontakten med användarna. IT-

avdelningen får genom deras kontakt med de ansvariga i affärsverksamheten reda på hur 

användarna ser på projektet. En närmare kontakt mellan användarna och IT-avdelningen, 

eller åtminstone med mindre utvalda grupper av användare, skulle troligtvis kunna 

                                                 
97 Okumus, 2001, sid. 337. 
98 Kuruppuarachchi, Mandal och Smith, 2002, sid. 127-128. 
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effektivisera projekten en del. Detta är något som Metamatrix också påpekar. Visserligen 

skulle det öka kostnaden för projektet, men precis som med utbildning och förankring 

kan dessa tidigt tagna kostnader minska framtida kostnader. Det krävs en aktivare 

kommunikation mellan de olika parterna inom bankerna för att ordentlig feedback ska 

kunna komma fram från användarna. Användarna skulle till och med kunna få en aktivare 

roll i själva arbetet med funktionerna i de IT-system som skapas istället för att vara 

fungera som testare eller bli utfrågade av testgrupper. Detta skulle också skapa en 

starkare förankring hos användarna. Inom Handelsbanken anpassas effekterna som 

systemen har till vilken kategori av slutanvändare det finns vilket visar att de är medvetna 

om att användarnas olika roller är viktiga att ta hänsyn till för att kunna utveckla väl 

fungerande affärssystem. Detta stämmer väl överens med Ottersten & Balics uppfattning 

om att leverantörer som verkar inom samma organisation som beställaren bör ha ett starkt 

incitament att försäkra att nytta och förväntade effekter uppstår99. 

5.7 Uppföljning  

Inom Handelsbanken, Swedbank och SEB ingår uppföljning i projektmodellen. 

Affärsverksamheten kontrollerar då att de önskade effekterna har uppnåtts ut efter olika 

mål eller nyckeltal som ställts upp tidigare i projektet. Det har blivit viktigare med tiden 

att kontrollera effekterna efter att projektet har avslutats men de lägger inte allt för 

mycket tid på dessa kontroller. Inom Swedbank är beställare och leverantör oeniga kring 

när och hur uppföljningen sker men båda sidor uppger att den ska genomföras. Enligt 

leverantören kan uppföljning ske långt efter det att projektet avslutats, för att se vilka 

effekterna verkligen blev av projektet. Inom Handelsbanken verkar det som om 

användarna försvinner lite ur projektet vid uppföljning, även om effektmålen är baserade 

på användarnas behov verkar fokus ligga långt ifrån hur användarna upplever 

förändringen. Kvalitativa mätningar görs men bankerna verkar inte ha något bra 

instrument för att mäta dessa. De kvalitativa målen är däremot lätta att mäta och genom 

dessa kan banken se effekterna i tjänade eller sparade pengar. Swedbank gör mätningar 

kring hur användarna upplever förändringarna men det framgår inte om dessa fungerar. 

Inom SEB sker en fortsatt utbildning inom uppföljningsområdet då de har tagit till sig 

vikten av att uppföljning måste göras för att realisera effekter i framtida projekt. Nordea 

                                                 
99 Ottersten & Balic, 2004, sid. 21. 
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säger sig vara dåliga på hela detta område, de kontrollerar bara om leveransen skedde 

inom tid och budget. Effekterna kontrolleras inte alls eller väldigt bristfälligt.  

Även om uppföljningen verkar få lite fokus är det positiva att verksamheten mäter 

effekterna av de tekniska förändringarna i de flesta fall. Uppföljning är alltid viktigt när 

det kommer till informationsteknologi men det är enligt Ottersten & Balic (se 1.1 

Bakgrund) i praktiken ovanligt att sådan uppföljning sker, något som till viss del stämmer 

med resultatet i denna studie100. 

  

                                                 
100 Ottersten & Balic, 2004, sid. 15. 
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6 Slutsatser 

IT-projekten som svenska banker genomför är organisationsmässigt mycket lika. Det 

finns dock vissa skillnader, exempelvis angående om IT-avdelningen eller 

affärsområdena inom banken får budgeterade resurser till dessa utvecklingsprojekt. Dessa 

skillnader i organiseringen får dock samma effekter på organisationen. Användbarheten 

och behoven från användarna kan bli lidande av att bankerna årsvis bestämmer hur 

mycket IT får kosta.  

Problem som hela tiden uppstår är att bankerna lätt tappar bort användarna under 

projektarbetet även om deras behov från början har hörsammats, detta verkar bero på att 

bankerna är väldigt stora och komplicerade organisationer. Detta gör att användarnas 

delaktighet begränsas samt att organisationen måste hålla ihop de system som utvecklas 

till viss standard. Användarnas delaktighet och möjlighet att ge feedback under 

projektens gång skiljer sig något mellan bankerna projektorganisationer. Exempel på 

detta är organiseringen kring hur tester utförs, i professionella testgrupper eller mot de 

verkliga användarna i banken. Beroende på skillnaden mellan slutanvändare inom banken 

och kunder genomförs anknytningen till användarna på olika vis. För projekt som riktar 

sig mot kunder är processerna mer lika varandra mellan de olika bankerna. Till följd av 

bland annat organisationernas storlek uppstår även andra problem. Dessa är till exempel 

relationen mellan IT-avdelningen och affärsverksamheten, där det finns en del brister i 

kommunikationen vilket gör att effektiviteten drabbas. Det blir i och med 

kommunikationsbristen svårt att se till användarnas behov och därmed kunna skapa ett 

större värde för banken. Problemet uppstår eftersom det är flera led mellan användarna 

och leverantörerna av IT inom organisationerna, detta påverkar troligtvis också 

användarnas inflytande och roll inom projekten. Avsaknaden av rak kommunikation 

mellan leverantörer inom bankerna och dessa användare är ganska slående. Det finns som 

vi ser det inte någon direkt anledning att inte ha sådan kommunikation och inget svar kan 

pressenteras i denna studie. Det skulle överhuvudtaget behövas bättre omständigheter för 

kommunikation mellan de olika avdelningarna i bankerna. Till exempel en större 

förståelse för de skiftande kulturerna mellan avdelningarna och olika språk inom olika 

avdelningarna. Detta gör att användarnas behov blir svårare att förmedla inom 

organisationen. 

Det verkar inte som att bankerna i allmänhet intresserar sig för att göra användarna mer 

delaktiga under själva projektarbetet, effekterna ligger däremot i fokus när projekten 
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planeras och genomförs. Bankerna är ofta medvetna om vilka effektmål som finns inför 

projekten och kalkyler upprättas kring vad projektet ska generera, dock verkar det som att 

bankerna inte har en lika tydlig uppfattning om användarnas avgörande roll för att dessa 

mål ska kunna nås. Bankerna ser dock IT som en del av verksamheten och ett integrerat 

verktyg för organisationen. Detta kan förklaras med att IT ingår i nästan all verksamhet 

inom bankerna och organisationerna har därför en tydlig förståelse för vikten av 

fungerande IT-system. De förstår därigenom även nyttan med projekten och är medvetna 

om att dess effekter är viktiga för organisationen. Det är dock endast de senaste åren som 

bankerna har börjat få en ordentlig förståelse för hur IT bör hanteras.  

I uppföljningen finns en viss användardelaktighet i och med att mycket av den 

uppföljning som utförs måste jämföras mot antingen effektmålen för projektet eller hur 

användarna upplever förändringen. Över lag råder dock en ganska bristfällig uppföljning 

och ibland stäms endast leveransen av mot den kravbeskrivning som legat till grund för 

projektet. En uppföljning av de faktiska effekterna som projektet genererat utförs ibland 

inte alls. 

6.1 Fortsatt forskning 

Studien betraktar dagens hantering av IT-implementeringar. Under de senaste fem till sex 

åren har det skett en ganska stor förändring när det gäller tänkandet kring IT hos banker. 

Förändringen som har skett över åren skulle vara ett intressant ämne att studera, dock är 

en studie av olikheter i dagens hanterande av IT-implementering det som kommer att 

lägga grunden för hur företag i framtiden kommer att se på denna form av aktiviteter och 

det blir intressant att följa upp dessa aktiviteter i framtiden.  

Denna studie har fokuserat på hur projekten kring IT-implementering genomförs och 

undersökningen har därför fokuserat på de som deltar i dessa projekt. Deras syn på 

användarfrågorna kan skilja sig en del från slutanvändarnas åsikter. Det skulle kunna vara 

intressant att göra en studie som fokuserar på de olika grupper av slutanvändare som 

finns. Dels om de har samma uppfattning kring projektfrågor som deras ledning och dels 

om det kanske skiljer sig beroende på vilken typ av slutanvändare det handlar om.  

En studie kring skillnader mellan hur IT-projekt fungerar beroende på hur IT-intensiv 

branschen är skulle också kunna ställa en mängd intressanta frågor. Dessa skulle kunna 

hjälpa till med förståelsen kring hur IT-projekt fungerar och om de bör hanteras olika 

beroende på miljö. 
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En annan viktig fråga som vi skulle vilja ha svar på i eventuella senare studier är varför 

effektuppföljningen är så bristfällig inom bankerna och varför de inte utreder fullt ut vad 

projekten faktiskt genererar för effekter till organisationen utan ofta endast stämmer av 

leveransen mot kravspecifikationen. På detta sätt får de aldrig veta om projektet var rätt 

typ av satsning eller om en annan typ av investering hade genererat bättre avkastning. 
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